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APRESENTAÇÃO 

 

O Projeto Pedagógico do Curso de Farmácia do Centro Universitário Vale do Iguaçu aponta 

os princípios norteadores, os objetivos, o perfil profissional e as áreas de atuação do profissional 

egresso. Assim como ressalta aspectos envolvendo o corpo docente, as estratégias utilizadas no 

processo de ensino-aprendizagem e estrutura curricular flexível, passível de mudanças necessárias 

a serem oferecidas aos acadêmicos, bem como o levantamento dos recursos humanos e materiais 

disponíveis para a formação dos futuros profissionais. 

Para a elaboração deste projeto foram utilizadas como fontes de consulta a  Resolução nº 6, 

de 19 de outubro de 2017 da Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação, 

que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais do curso de Graduação em Farmácia, avaliações 

referentes ao curso realizadas em reuniões de colegiado do Curso de Graduação em Farmácia do 

Centro Universitário Vale do Iguaçu, em consonância com o PDI ✁ Plano de Desenvolvimento 

Institucional e com o PPI ✁ Plano Pedagógico Institucional, seguindo os regulamentos e regimentos 

internos da IEs.   

O Projeto prevê a formação de um profissional de saúde com ênfase na criatividade, no 

raciocínio lógico e na interdisciplinaridade, garantindo a integração entre formação profissional e 

mercado de trabalho. 

O curso de Farmácia do Centro Universitário Vale do Iguaçu tem como objetivos, a 

otimização das possibilidades do ensino superior através da disponibilização de um currículo que 

atenda às necessidades da sociedade e ao mesmo tempo permita a ampliação do campo de atuação 

do profissional sendo imperativo formando um profissional proativo. O curso apresenta o 

direcionamento da formação do profissional Farmacêutico, voltado para as novas DNCs de 2017, 

amparada pelo Art. 3º O Curso de Graduação em Farmácia tem, como perfil do formando 

egresso/profissional, o Farmacêutico, profissional da área de Saúde, com formação centrada nos 

fármacos, nos medicamentos e na assistência farmacêutica, e, de forma integrada, com formação 

em análises clínicas e toxicológicas, em cosméticos e em alimentos, em prol do cuidado à saúde do 

indivíduo, da família e da comunidade. E incidi sobre o Parágrafo único ✁ onde a formação deve ser 

pautada em princípios éticos e científicos, capacitando-o para o trabalho nos diferentes níveis de 

complexidade do sistema de saúde, por meio de ações de prevenção de doenças, de promoção, 

proteção e recuperação da saúde, bem como em trabalho de pesquisa e desenvolvimento de serviços 

e de produtos para a saúde. 

A elaboração deste PPC contou com a participação do corpo discente, docente e técnico 



 

 
 

administrativo, objetivando a construção de um projeto sólido que propicie a formação do 

Farmacêutico Generalista com característica de um indivíduo reflexivo, competente, ético e 

comprometido com o desenvolvimento social, da saúde e humanista, devendo ser flexível o 

suficiente para acompanhar a constante transformação da sociedade, comprometido com o 

desenvolvimento social, da saúde e humanista, devendo ser flexível o suficiente para acompanhar a 

constante transformação da sociedade 
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e Tecnológicas de União da Vitória. As atividades tiveram início no segundo semestre daquele ano, 

com os cursos de graduação em Administração com habilitação em Administração Pública, 

Agronegócios e Marketing, além do curso de graduação em Sistemas de Informação. No início do ano 

de 2002, foi credenciada a Faculdade de Ciências Biológicas e da Saúde de União da Vitória, e então 

autorizados os cursos de Nutrição, Educação Física, Enfermagem. No mesmo ano foi autorizado o curso 

de Fisioterapia. Com edição do decreto 3860/2001, tornou-se necessário a introdução como parte 

integrante do Projeto Institucional das Instituições de Ensino Superior, o seu planejamento estratégico, 

sintetizado no Plano de Desenvolvimento Institucional PDI. Assim, a Faculdade de Ciências Sociais 

Aplicadas e a Faculdade de Ciências Biológicas e da Saúde de União da Vitória, tiveram desenvolvidos 

seus PDIs, e os mesmos foram anexados, no sistema SAPIEns, em 16/04/2002. 

A partir deste planejamento e compromissos assumidos, a UNIDADE DE ENSINO SUPERIOR 

VALE DO IGUAÇU, definiu sua política de trabalho em consonância com as necessidades e 

expectativas gerais da sociedade local e em interface permanente com o mercado global. 

Entendendo que é papel de uma boa educação, preparar indivíduos para compreender os 

impactos das novas tecnologias na cultura através da concepção de sociedade como um processo 

complexo e inacabado, onde valores e paradigmas estão sendo permanentemente questionados, a 

instituição promove uma política de graduação teoricamente rigorosa, sólida e articulada organicamente 

a um projeto de sociedade e de educação. 

Tomando como base o ensino de qualidade e os projetos desenvolvidos junto à comunidade mais 

carente da região, procura-se promover a criação e a execução de atividades acadêmicas, onde os 

conhecimentos e as atitudes essenciais à formação humana e profissional fossem considerados. Os 

projetos pedagógicos da Instituição são configurados num conjunto de princípios que expressam a 

missão de servir como elemento de desenvolvimento e construção do saber, criando alternativas de 

soluções para os problemas postos pela sociedade. 

Essas diretrizes norteadoras requerem ações que atendam as expectativas da sociedade e sejam 

adaptadas às realidades regionais. Diante disto, a UNIDADE DE ENSINO SUPERIOR VALE DO 

IGUAÇU, quando da elaboração do Plano de Desenvolvimento Institucional referente a Faculdade de 

Ciências Biológicas e da Saúde de União da Vitória, período de 2002 a 2006, definiu em seu quadro de 

expansão a criação dos cursos de graduação de Farmácia, Serviço Social (autorizados no final de ano 

de 2003), e Odontologia para 2005. O Plano de Desenvolvimento Institucional referente a Faculdade 

de Ciências Sociais Aplicadas de União da Vitória, período de 2002 a 2006, definiu a criação do curso 

de Bacharelado em Direito para 2004. Após receber a visita da comissão de avaliadores para o curso de 



 

 
 

Direito e atender todas as diligencias e complementos do PDI, a instituição aguardou pronunciamento 

do CNE, que se manifestou favorável a autorização do curso de graduação de Direito, fato que ocorreu 

em fevereiro de 2005.  

Com a emissão da Portaria nº 7 de 19 de março de 2004, que dispõe sobre o Aditamento de PDI, 

a Unidade de Ensino Superior Vale do Iguaçu, de acordo com o Artigo 1º da referida Portaria e tendo 

em vista o cumprimento dos compromissos assumidos junto ao MEC até então, promoveu 

modificações, considerando a inclusão e exclusão de cursos. Desta forma, a solicitação do curso de 

graduação de Odontologia foi substituída, em Aditamento de PDI, pela solicitação do curso de 

graduação em Medicina Veterinária e o curso de Agronomia foi acrescentado, em PDI, à proposta de 

expansão da Faculdade de Ciências Exatas e Tecnológicas (até então sem PDI aprovado). 

Em maio do ano de 2005, a instituição recebeu a visita de comissão de especialistas no MEC 

para a verificação das condições existentes para a implantação dos cursos de Medicina Veterinária e 

Agronomia, exigindo, naquele momento, algumas providências para que os cursos fossem implantados. 

Essas providências foram tomadas de forma satisfatória e, em setembro de 2005, a comissão 

manifestou-se favoravelmente à oferta desses cursos. 

A autorização dos cursos de Medicina Veterinária e Agronomia ocorreu no final do ano de 2005. 

Além desses cursos, também foram solicitadas as autorizações para os cursos de Biomedicina e de 

Educação Física (Bacharelado). O aditamento de PDI não foi realizado, conforme dispõe a portaria 

normativa nº 40, de 12 de dezembro de 2007. Os dois cursos foram autorizados no mês de dezembro 

de 2008. 

Em 28 de agosto de 2009, foi solicitada a unificação das três faculdades mantidas; Faculdade de 

Ciências Exatas e Tecnológicas de União da Vitória (1793), Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas 

de União da Vitória (1795) e Faculdade de Ciências Biológicas e da Saúde de União da Vitória (1927). 

A unificação se deu em 24 de dezembro de 2009, com a edição da portaria 1746, com o nome de 

Faculdades Integradas do Vale do Iguaçu, mantendo o código INEP 1927. Por ocasião da solicitação 

dessa unificação, foi anexado ao sistema SAPIEns (sistema vigente à época para processos de 

unificação de mantidas) um Plano de  Desenvolvimento Institucional para o período 2009/2013. 

Como o processo tramitou paralelamente ao sistema e-MEC (que na época não dispunha de ferramenta 

para unificação de mantidas), tal PDI não foi vinculado a esse sistema. A que se considerar ainda, que 

uma das faculdades unificadas, a Faculdade de Ciências Biológicas e da Saúde de União da Vitória, 

código INEP 1927, tinha processo de recredenciamento tramitando no sistema e-MEC protocolado em 

30 de outubro de 2007, com Conceito Institucional igual 4, não concluído à época da unificação. Por 



 

 
 

entendimento da IES, esse processo também se aplicaria à nova faculdade, já que a unificação se daria 

nessa faculdade, extinguindo-se as demais (1793 e 1795). Entretanto, não foi este o entendimento da 

relatora do processo no CNE, que deu parecer favorável ao recredenciamento da Faculdade de Ciências 

Biológicas e da Saúde de União da Vitória, apenas, ignorando essa unificação. Após nota técnica da 

Secretaria de Educação Superior, a qual concluiu equivocadamente que a Faculdade de Ciências 

Biológicas e da Saúde de União da Vitória havia sido extinta pela referida portaria de unificação das 

mantidas, o processo de recredenciamento foi encaminhado ao CNE para reexame e, finalmente, foi 

arquivado. A conclusão desse processo é que as Faculdades Integradas do Vale do Iguaçu são uma nova 

IES, credenciada em 2009. Sendo assim, em 2012, conforme legislação em vigor deve-se, então, 

solicitar o recredenciamento da mesma, o que exige a elaboração de um novo PDI, objeto deste 

documento, para o período 2012/2016. 

Conforme PDI inserido no sistema SAPIENs, a nova instituição (unificada) deveria ter 

solicitado a autorização de 3 novos cursos: Psicologia em 2009, Engenharia de Produção em 2010 e 

Medicina em 2011. Embora essas solicitações estivessem previstas para esses anos, por questões de 

reavaliação de investimentos da mantenedora, dificuldades na aquisição de espaços destinados aos 

novos cursos, entre outras, a solicitação dos cursos de Psicologia e Engenharia de Produção ocorreu 

apenas em 2011. Dadas as dificuldades inerentes à autorização do curso de Medicina e após a realização 

de estudos envolvendo o corpo docente e técnico-administrativo, visando a elaboração do planejamento 

estratégico da instituição (em 2010), optou-se por não solicitar o mesmo, substituindo-se pela 

solicitação dos cursos de Engenharia Civil e Engenharia Mecânica, constituindo uma nova área de 

atuação da IES, suprindo a demanda por esses profissionais na região. Não houve aditamento do PDI, 

comunicando essa mudança, dado o fato de tal ferramenta não estar disponível em nenhum sistema 

eletrônico do MEC. Tais processos foram finalizados em 2013 com as portarias de autorização sendo 

divulgadas em DOU, iniciando os cursos no mesmo ano e optando-se pela abertura do curso de 

Engenharia de Produção no ano seguinte de 2014, assim como Psicologia. Com o recredenciamento da 

IES sendo protocolado em 2012, foram previstas as ofertas dos cursos de Engenharia Elétrica, 

Arquitetura e Urbanismo, sendo estes autorizados e iniciados no ano de 2015, e também a previsão do 

curso de Medicina, ainda com as dificuldades inerentes à autorização do curso em atendimentos aos 

editais próprios/específicos para tal, onde a região não fora enquadrada ainda dentro dos requisitos, 

optou-se pela substituição do curso por Odontologia, processo iniciado ao final de 2017 e previsto para 

visita in loco no ano de 2018, porém, houve movimentação desde o final do ano de 2016 de uma equipe 

de trabalho para que pudessem pensar no planejamento pedagógico do curso junto aos mantenedores e 







 

 
 

Agronomia 4.166 de 02/12/2005 Portaria nº 135 de 01/03/2018, DOU 
02/03/2018 

Arquitetura e 
Urbanismo 

603 de 29/10/2014 Em trâmite no e-mec  
Protocolo 201815519 

Biomedicina 1.020 de 04/12/2008 Portaria nº 135 de 01/03/2018, DOU 
02/03/2018 

Ciências Contábeis Resolução nº 07/2019, 
curso informado com 

autonomia da IES 

Pedido a ser realizado em 2022 

Design de Interiores 
(CST) 

Resolução nº 07/2019, 
curso informado com 

autonomia da IES 

Pedido a ser realizado em 2022 

Direito 543 de 22/02/2005 Portaria nº 270 de 03/04/2017, DOU 
04/04/2017 

Educação Física 
Bacharelado 

1.019 de 04/12/2008 Portaria nº 135 de 01/03/2018, DOU 
02/03/2018 

Educação Física 
Licenciatura 

13 de 04/01/2002 Portaria nº 917 de 27/12/2018, DOU 
28/12/2018 

Enfermagem 12 de 04/01/2002 Portaria nº 821 de 22/11/2018, DOU 
26/11/2018 

Engenharia Civil 180 de 08/05/2013 Portaria nº 917 de 27/12/2018, DOU 
28/12/2018 

Engenharia Elétrica 536 de 25/08/2014 Em trâmite no e-mec  
Protocolo 201815520 

Engenharia de 
Produção 

152 de 02/04/2013 Em trâmite no e-mec 
Protocolo 201714276 

Engenharia 
Mecânica 

278 de 19/12/2012 Portaria nº 917 de 27/12/2018, DOU 
28/12/2018 

Estética e Cosmética 
(CST) 

Resolução nº 07/2019, 
curso informado com 

autonomia da IES 

Pedido a ser realizado em 2022 

Farmácia 3.769 de 19/12/2003 Portaria nº 375 de 29/05/2018, DOU 
30/05/2018 



 

 
 

Fisioterapia 2.540 de 06/09/2002 Portaria nº 135 de 01/03/2018, DOU 
02/03/2018 

Gastronomia (CST) Resolução nº 07/2019, 
curso informado com 

autonomia da IES 

Pedido a ser realizado em 2022 

Medicina 
Veterinária 

3.920 de 14/11/2005 Portaria nº 135 de 01/03/2018, DOU 
02/03/2018 

Nutrição 14 de 04/01/2002 Portaria nº 135 de 01/03/2018, DOU 
02/03/2018 

Odontologia Em trâmite no e-mec Protocolo 201711808 

Produção 
Publicitária (CST) 

Resolução nº 07/2019, 
curso informado com 

autonomia da IES 

Pedido a ser realizado em 2022 

Psicologia 632 de 28/11/2013 Portaria nº 238 de 22/05/2019, DOU 
27/05/2019 

Sistemas de 
Informação 

1.679 de 01/08/2001 Portaria nº 917 de 27/12/2018, DOU 
28/12/2018 

Recredenciamento Portaria nº 0257 de 
18/04/2016 

Portaria nº 917 de 27/12/2018, DOU 
28/12/2018 

Credenciamento em 
Centro Universitário 

Portaria nº 660 de 22/02/2019 

  

 

MISSÃO INSTITUCIONAL 

� ✁✂✄☎✆✝ ✞✄✟✠✂✆✡✟☎☛✆✟✝ ☞✌✍✂ ✎✝ ✏✑✒✌✓✒ ✔✝✆✌✕ ✁✆✟✌✎✌✡ ✁✝✕ ✌ ✕✟✡✡✖✝ ✌✟✄✎✌ ✌☎✒✌✍ ✎✂ ✗✡✂✆ ✆✂✔✂✆✘✄✁✟✌

de ensino no sul do Estado do Paraná e norte de Santa Catarina, assumindo o compromisso de promover 

o desenvolvimento educacional e social da região por meio de um ensino de qualidade em diferentes 

áreas do conhecimento, integrando a pesquisa à extensão, valorizando, sobretudo, o compromisso 

social. 

 

VISÃO E VALORES  

 





 

 
 

as inovações diárias da profissão escolhida. 

Entende-se o aluno como sujeito de sua própria aprendizagem, capaz de, numa ação autônoma 

e consciente, buscar o domínio dos conteúdos necessários à vida cidadã e à profissionalização. Para 

isso, a ação pedagógica visa aproximar o aluno dos conteúdos necessários à sua formação através de 

professores capacitados em articular ensino, iniciação à pesquisa e extensão, além de fornecer acesso à 

tecnologia e equipamentos que facilitem a aprendizagem, por considerar-se que o estudante deverá 

aprender a se relacionar com o conhecimento de forma ativa, construtiva e criadora, em lugar de 

dominar enorme massa de conteúdo, sem reflexão sobre eles. 

Nesse sentido, insere-se a discussão sobre a prática como estruturante para o processo de ensino-

aprendizagem: no processo de construção de conhecimento, a prática necessita ser reconhecida como 

atividade a partir da qual se identifica, questiona, teoriza e investiga os problemas emergentes no 

cotidiano. Lida-se com a realidade e dela se retira os elementos que conferirão significado e direção às 

aprendizagens 

A concepção educacional ainda contempla como pressupostos: 

a) O estabelecimento de vínculo permanente entre teoria e prática, através, principalmente, de atividades 

práticas, extensionistas e de iniciação científica; 

b) O desenvolvimento de práticas educativas interdisciplinares que possibilitem aos educandos 

referenciais que promovam o conhecimento integrado e significativo, por meio de ações específicas dos 

cursos, disciplinas integradas, atividades extensionistas e de iniciação científica; 

c) A preparação de profissionais capacitados para interpretar criticamente o mundo do trabalho e enfrentar 

as suas novas relações oriundas das novas tecnologias, considerando o estudo de conteúdos que 

propiciem uma visão crítica e o fomento à participação de atividades práticas, extensionistas e 

complementares; 

d) O desenvolvimento de padrões novos de gestão, que contemplem a participação e o compromisso 

social; 

e) A valorização do saber acumulado através da experiência de vida de cada educando, conhecendo-o e 

tornando-o referência para as diretrizes da IES, além da busca de referenciais em vários campos do 

conhecimento. 

f) O conhecimento que valorize a redução das diferenças, da discriminação, da exclusão social, da 

pobreza, da violência, do analfabetismo, da fome, da desigualdade de gênero e propicie a inclusão. 

g) Processo de formação em múltiplos cenários de aprendizagem com a diversificação de estratégias de 

ensino, aprendizagem e avaliação; 



 

 
 

A aquisição e construção coletiva do conhecimento se dão através da mediação, que não ocorre só 

na sala de aula, mas tem neste espaço seu locus privilegiado. Compreende-se, assim, que o papel do 

professor é justamente o de mediar, intencionalmente, a relação entre os aprendizes e o objeto a ser 

apreendido. O perfil do educador deve ser caracterizado pela competência pedagógica e ética, que 

consiste na capacidade e na condição de construir e realizar a gestão de experiências significativas de 

aprendizagem, a partir de uma pedagogia interdisciplinar e proposições didáticas problematizadoras e 

investigativas acerca da realidade. 

Tem, portanto, uma especificidade a ser respeitada: trata-se de um profissional a serviço da 

orientação e condução do processo de aprendizagem, a partir de uma metodologia que favoreça a 

construção de sujeitos autônomos. Sua ação implica na compreensão de que a aprendizagem não se 

esgota no domínio de conteúdos a partir da estrita racionalidade, mas numa educação baseada/orientada 

nas necessidades práticas da vida em comunidade. 

A construção coletiva do conhecimento é um movimento que leva o pensamento a transitar 

continuamente entre a prática social e as teorias que a explicam. É um movimento de ascensão do senso 

comum e das primeiras e precárias percepções sobre o real, à uma compreensão da rica e complexa teia 

que compõe. 

O processo de ensino e de aprendizagem inicia-se pelo planejamento reflexivo referenciado pelo 

Projeto Pedagógico dos Cursos (PPC), dos referenciais e objetivos das Faculdades, da Legislação do 

MEC e do PDI. Nesse processo, visa-se contemplar as habilidades e competências necessárias à 

formação de um profissional capaz de intervir na realidade, ser competente e conectado ao mundo 

presente, alicerçado no passado e com vistas a prospectar um futuro mais humano e sustentável. A 

formulação do planejamento é sistematizada e materializada nos Planos de Ensino. 

Com o objetivo de aprimorar e inovar os espaços de ensino com tecnologias que contribuam 

para a construção do conhecimento, são disponibilizados aos acadêmicos e docentes ferramentas 

digitais, wireless em todos os espaços institucionais, projetor multimídia e telas nas salas de aula, 

✆✂✁✒✆✡✝✡ ✌✒✎✟✝✠✟✡✒✌✟✡ ✌✍�✕ ✎✂ ✂✁✒✟✂✌✕✂✄☎✝✡ ✂✌✆✌ ☞✟✎✂✝✁✝✄✔✂✆✘✄✁✟✌✡✄ ☎✌✍✌ ☎✕✌✆☎✄ ✂✡✂✌✓✝ ✗✆✌✆✌✑✂✝✄

Sala de Simulação Gerencial, Sla ada Lousa Digital  Também é disponibilizado o portal do aluno através 

do sistema acadêmico, bem como as ferramentas Google acadêmico e convênios com a Microsoft, bem 

como a Plataforma Smart e a Biblioteca Virtual. 

Nesse movimento, a iniciação à pesquisa e elaboração pessoal também são essenciais e devem 

orientar a aprendizagem estabelecendo relação com a prática social e balizada pelas discussões coletivas 

orientadas pelo docente durante as aulas. A ação extensionista necessita ir além da prestação de 



 

 
 

serviços, da difusão cultural (eventos e toda uma vasta gama de realizações artísticas ou culturais), ou 

da disseminação de conhecimentos (cursos, seminários, palestras, conferências, Simpósios). Deve estar 

voltada aos problemas sociais e procura encontrar soluções que também realimentem o processo de 

ensino-aprendizagem em sua totalidade. 

Outro aspecto importante da aprendizagem é que uma relação dinâmica e reflexiva, ela deve ser 

respaldada por uma concepção de avaliação que a tome não como um momento final de verificação de 

resultados, mas como um dos elementos constitutivos do processo ensino-aprendizagem. A avaliação 

se situará como um instrumento fundamental para fornecer informações sobre como está se realizando 

o processo ensino-aprendizagem como um todo. Assim, é concebida como ferramenta e via para a 

construção do conhecimento e das competências em foco, é realizada de forma gradativa e processual, 

com o objetivo de contribuir para o processo de aprendizagem. Ocorre como um processo contínuo, 

sendo realizada através de instrumentos diversificados. Os dados por ela coletados servirão como 

elementos de reflexão para os professores, alunos e instituição. Trata-se de uma estratégia a favor da 

constante melhoria do processo ensino/aprendizagem. 

Portanto, as diretrizes pedagógicas do Centro universitário Vale do Iguaçu encerram as 

seguintes premissas fundamentais: 

a) A IES deve garantir a aprendizagem mais adequada aos alunos; 

b) A aprendizagem implica, ao mesmo tempo, no domínio dos conteúdos considerados essenciais e no 

desenvolvimento de competências e habilidades; 

c) Educação baseada/orientada nas necessidades práticas da vida em comunidade; 

d) A avaliação se inscreve como momento de aprendizagem, se baseia na expectativa qualitativa e se 

realiza mediante processos abertos, transparentes e abrangentes; 

e) A educação deve abranger a inclusão das pessoas com deficiência, a educação ambiental e em direitos 

humanos e as relações étnico-raciais e para o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana e 

indígena. 

A formação dos profissionais deve envolver não apenas competência técnica, mas também, princípios 

filosóficos e éticos. É a ética, a reflexão filosófica, o senso de justiça e responsabilidade social que 

concede o caráter humano a práxis, ao trabalho e ao agir profissional. 

Dentro da proposta pedagógica da IEs, o processo ensino-aprendizagem se ampliará para além 

do espaço de sala de aula. As atividades formativas deverão se articular em uma estrutura flexível e 

integradora composta de: 

a) Aulas regulares; Inclusão das Metodologias Ativas e Atividades Pedagógicas Supervisionadas (APS) 





 

 
 

1.1.1.1 Cenário Regional  

Situada na região do médio Iguaçu, entre o segundo e terceiro planaltos, na encosta da Serra 

da Esperança, União da Vitória, cidade na qual o Centro Universitário Vale do Iguaçu se localiza, 

desfruta de uma geografia generosa em belezas naturais: montanhas e rios formam mais de 60 quedas 

e corredeiras.  

A localização, demográficas de União da Vitória é apresentada nas figuras a seguir:  

 

Fonte: IPARDES (2018). 

  

A estimativa populacional do município de União da Vitória, de acordo com IPARDES (2018) 

é:  

  



 

 
 

Fonte: IPARDES (2018)   

Os municípios que fazem limites de União da Vitória, são descritos na figura a seguir 

 

Fonte: IPARDES (2018) 

  

Os municípios que compõem a região sudeste do Paraná e norte de Santa Catarina são em sua 

maioria originados, no final do século XIX, pela colonização dos tropeiros. Com o crescimento das 

cidades, houve necessidade de atrair imigrantes estrangeiros para a produção de alimentos (poloneses, 

ucranianos, alemães e russos). Estes, além do seu saber na agricultura e pecuária, trouxeram consigo 

um vasto conhecimento no processamento, primeiramente artesanal e depois industrial, de madeiras. 

Dessa forma, a vocação madeireira na região se firmou neste período e a atividade, praticada há mais 

de cem anos, juntamente com a erva- mate e o fumo, passaram a mover a economia da região. 

Atualmente a atividade madeireira é a principal nas cidades de União da Vitória e Porto ✞✄✟✖✝✄ ✗✌✡

✑✘✕✂✌✡ ✎✝ ✏✑✒✌✓✒✝�  

Para apresentar as características da cidade e arredores no presente documento, utilizou-se das 

denominações criadas pelo IBGE para congregar diversos municípios de uma área geográfica com 

similaridades econômicas e sociais: mesorregião e microrregião. Já o governo do estado do Paraná 

agrupa vários municípios em Núcleos Regionais de Educação (NRE), com o objetivo de desenvolver 

o ensino fundamental e médio da região. Outra forma de visualizar as influências locais é através dos 



 

 
 

Arranjos Produtivos Locais (APL) que reúnem empresas, fornecedores de insumos, prestadores de 

serviços, cooperativas, associações etc, localizadas numa mesma região, com o foco em atividades 

econômicas correlatas.   

 
1.1.2 Mesorregião do Sudeste Paranaense  

1.1.2.1 Geografia   

O município faz parte da mesorregião do Sudeste Paranaense, uma das dez mesorregiões do 

Paraná. Essa mesorregião é formada pela união de 21 municípios: Antônio Olinto, Bituruna, Cruz 

Machado, Fernandes Pinheiro, General Carneiro, Guamiranga, Imbituva, Ipiranga, Irati, Ivaí, Mallet, 

Paula Freitas, Paulo Frontin, Porto Vitória, Prudentópolis, Rebouças, Rio Azul, São João do Triunfo, 

São Mateus do Sul, Teixeira Soares e União da Vitória. Estes municípios são agrupados em quatro 

microrregiões: Irati, Prudentópolis, São Mateus do Sul e União da Vitória e ocupam uma área total de 

17.009 km², assentada nas bacias hidrográficas dos rios Iguaçu e Tibagi.   

A população da Mesorregião do Sudeste Paranaense foi estimada em 2009 pelo IBGE em 415 

mil habitantes, dos quais 54% na área urbana.  

Dessa forma, somando-se às principais cidades da mesorregião, algumas cidades vizinhas do 

norte catarinense, o Centro Universitário Vale do Iguaçu têm abrangência sobre mais de meio milhão 

de pessoas, conforme ilustrado no quadro a seguir:  

Cidades  População  

União da Vitória/PR  57.111  

Antônio Olinto/PR  7.587  

Bituruna/PR  16.627  

Caçador/SC  77.323  

Calmon/SC  3.380  

Canoinhas/SC  54.403  

Clevelândia/PR  17.250  

Cruz Machado/PR  18.907  

General Carneiro/PR  14.038  

Irati/PR  60.425  

Irineópolis/SC  11.133  



 

 
 

Itaiópolis/SC  21.506  

Major Vieira/SC  8.015  

Mallet/PR  13.738  

Matos Costa/SC  2.614  

Paula Freitas/PR  5.842  

Paulo Frontin/PR  7.360  

Pinhão/PR  32.322  

Porto União/SC  35.207  

Porto Vitória/PR  4.148  

Rebouças/PR  14.981  

Rio Azul/PR  15.125  

São João do Triunfo/PR  14.927  

São Mateus do Sul/PR  45.398  

Três Barras/SC  19.146  

Total População  578.513  

Fonte: IBGE, 2018.  

1.1.2.2 Economia    

Com aproximadamente 1.300 estabelecimentos industriais, distribuídos em 62 segmentos 

representativos que ofertaram em torno de 20.000 postos de trabalho, a mesorregião Sudeste 

Paranaense é responsável por 4% na participação do total de empregos do Estado. O segmento 

madeireiro da Mesorregião do Sudeste Paranaense congrega em torno de 600 empresas e conta com 

um efetivo aproximado de 14.000 empregados que representam 70% do total da mão-de-obra 

industrial ocupada na região. Ainda no setor madeireiro os três segmentos mais representativos em 

mão de obra são: lâminas e chapas de madeira (30%), desdobramento de madeira (20%) e celulose, 

papel e papelão (10%).  

A região tem uma pequena participação no total do Valor Adicionado Fiscal (VAF) estadual, 

em torno de 2%. Os principais segmentos industriais representativos em termos de VAF são: 

madeireiro (55% do VAF da indústria regional), mineral (25% do VAF da indústria regional) e 

agroindustrial. Estes segmentos podem ser subdivididos em: lâminas e chapas de madeira, 

desdobramento de madeira, celulose, papel e papelão, embalagens de papel e papelão, extração xisto 





 

 
 

angelim, copaíba e virola, para o desenvolvimento de suas atividades, sendo essa região conhecida 

principalmente por sua produção de esquadrias de madeira. Porém a região vem sofrendo uma 

transformação em sua atividade produtiva, não deixando de lado a principal atividade e sim 

aproveitando para desenvolver novas tecnologias de reaproveitamento de resíduos  oriundos  

dessas  atividades,  assim como   outras 

relacionadas com o reaproveitamento e reciclagem, sendo um exemplo as empresas 

instaladas em União da Vitória que trabalham com a madeira plástica, havendo assim 





 

 
 

1.1.4.1 Geografia  

De acordo com as estimativas do IBGE (2018), o município de União da Vitória possui em 

torno de 57.111 habitantes, (52.735 no Censo de 2010) sendo que 94% da população vive em área 

urbana assentada na bacia do Rio Iguaçu. Apresentou em 2010 um Índice de Desenvolvimento 

Humano Municipal IDH-M de 0,74 (IBGE, 2010) e PIB Per Capita de R$ 22.383,30 (IBGE, 2015).  

A primeira influência, econômica e social, do município de União da Vitória é sobre os 

municípios que formam a denominada microrregião de União da Vitória (uma das microrregiões da 

mesorregião do Sudeste Paranaense). A população da microrregião de União da Vitória foi estimada 

em 2009 pelo IBGE em 122 mil habitantes e está dividida em sete municípios: Bituruna; Cruz 

Machado; General Carneiro; Paula Freitas; Paulo Frontin; Porto Vitória; União da Vitória.  

A população da Mesorregião do Sudeste Paranaense foi estimada em 2009 pelo IBGE em 415 

mil habitantes, dos quais 54% na área urbana. Esta Mesorregião conta, com aproximadamente 1.300 

estabelecimentos industriais, distribuídos em 62 segmentos representativos que ofertaram em torno de 

20.000 postos de trabalho, correspondendo a 4% na participação do total de empregos industriais do 

Estado. O segmento madeireiro da Mesorregião do Sudeste Paranaense congrega em torno de 600 

empresas e conta com um efetivo aproximado de 14.000 empregados que representam 70% do total 

da mão-de-obra industrial ocupada na região. Ainda no setor madeireiro os três segmentos mais 

representativos em mão de obra são: lâminas e chapas de madeira (30%), desdobramento de madeira 

(20%) e celulose, papel e papelão (10%).  

União da Vitória também tem influência sobre o desenvolvimento das microrregiões limítrofes, 

principalmente sobre os municípios menos desenvolvidos situados nas microrregiões de Guarapuava, 

Irati, Palmas, São Mateus do Sul, Joaçaba (SC) e Canoinhas (SC). A influência sobre o estado de SC 

ocorre principalmente na microrregião de Canoinhas, uma das microrregiões mis pobres do Estado de 

Santa Catarina (243.782 habitantes- IBGE 2010). Esta microrregião está dividida em doze municípios 

sendo que os três maiores são: Mafra (52.912 habitantes), Canoinhas (52.765 habitantes) e Porto União 

(33.493 habitantes). A economia da microrregião de Canoinhas não possui uma atividade de grande 

valor agregado, as que mais se destacam são: a produção de grãos, o setor madeireiro, o setor de 

serviços e a atividade dos frigoríficos em Itaiópolis, Canoinhas e Mafra.  

 

1.1.4.2.Economia  

O potencial econômico do município gira em torno da indústria da madeira, madeira plástica, 



 

 
 

celulose, comércio e prestação de serviços. A base da indústria do município de União da Vitória é a 

madeira, com grandes complexos industriais deste ramo, tais como a laminação e compensados, 

serrarias, móveis, esquadrias e papelão, além da inovação em tecnologia em reaproveitamento de 

resíduos industriais, sendo modelo no país e fora dele, na produção de madeira plástica.   

O Produto Interno Bruto a preços correntes, em 2015 segundo o IBGE, foi de R$ 

1.259.396.000,00 o que leva ao per capita de R$ 22.383,00.   

Por sua vez, está distribuída nos estabelecimentos que constam no quadro a seguir, indicando o 

número de estabelecimentos e empregos no município.  

Atividades Econômicas  Estabelecimentos  Empregos  
Indústria  219  4212  
Extração de minerais  9  220  
Transformação  208  3833  
Produtos minerais não metálicos  16  74  
Metalúrgica  16  99  
Mecânica  8  46  
Material elétrico e de comunicações  4  65  
Material de transporte  2  15  
Madeira e do mobiliário  78  2211  
Papel, papelão, editorial e gráfica  13  404  
Borracha, fumo, couros, peles e produtos 
similares e indústria diversa  12  189  

Química, de produtos farmacêuticos, 
veterinários, de perfumaria, sabões, velas e 
matérias plásticas  

20  487  

Têxtil, do vestuário e artefatos de tecidos  5  20  
Calçados  0  0  
Produtos alimentícios, de bebida e álcool 
etílico  34  223  

Serviços industriais de utilidade pública  2  159  
Construção civil  76  345  
Comércio  668  3593  
Comércio varejista  623  3338  
Comércio atacadista  45  255  
Serviços  539  4644  
Instituições de crédito, seguros e de 
capitalização  

16  116  

Administradoras de imóveis, valores 
imobiliários, serviços técnicos profissionais, 
auxiliar de atividade econômica  

144  558  

Transporte e comunicações  87  471  



 

 
 

Serviços de alojamento, alimentação, reparo, 
manutenção, radiodifusão e televisão  

174  796  

Serviços médicos, odontológicos e 
veterinários  

90  556  

Ensino  24  691  
Administração pública direta e indireta  4  1456  
Agropecuária (agricultura, silvicultura, 
criação de animais, extração vegetal e pesca)  

86  350  

Atividade não especificada ou classificada  0  0  

Total  1.588  13.144  
Fonte: MTE/RAIS, 2017. 

Sabe-se que a maior parte dos produtos comercializados no comércio de União da Vitória e 

microrregião, assim como em qualquer outro comércio, provém de processos industriais. Dessa forma, 

pode-se dizer que, indiretamente, pelo menos 36% da PEA de União da Vitória depende da indústria 

para sustentar-se.  

Tal fato fica ainda mais evidente quando comparam-se os índices do VAF (Valor Adicionado 

Fiscal) - indicador econômico - contábil utilizado para calcular o índice de participação municipal no 

repasse de receita do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre 

Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) e do 

Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) aos municípios - dos principais ramos de atividades do 

município.   

 

1.1.4.3 Educação  

A cidade de União da Vitória é um centro educacional de ensino superior, atraindo estudantes 

de vários municípios da região sul do Paraná e norte de Santa Catarina, que moram e trabalham em 

média de até 150 km. Alguns estudantes originados de cidades mais distantes passam a morar em 

União da Vitória.   

No quadro a seguir constam as principais cidades que exportam alunos para o Centro 

Universitário Vale do Iguaçu -  Período Letivo: 20191  

[Antônio Olinto]  

Farmácia - FAR5M_108 1 

Farmácia - FAR9M_108 1 

TOTAL DE ALUNOS NA CIDADE: 2 
  



 

 
 

[Balneário Camboriú]  

Farmácia - FAR5M_108 1 

TOTAL DE ALUNOS NA CIDADE: 1 
  
[Bela Vista do Toldo]  

Farmácia - FAR5M_108 1 

Farmácia - FAR7M_108 2 

TOTAL DE ALUNOS NA CIDADE: 3 
  
[Bituruna]  

Farmácia - FAR3M_134 1 

Farmácia - FAR5M_108 4 
Farmácia - FAR7M_108 3 
Farmácia - FAR9M_108 1 

TOTAL DE ALUNOS NA CIDADE: 9 
  
[Caçador]  

Farmácia - FAR3M_134 1 

TOTAL DE ALUNOS NA CIDADE: 1 
  
[Canoinhas]  

Farmácia - FAR1M_147 5 

Farmácia - FAR3M_134 1 
Farmácia - FAR5M_108 4 
Farmácia - FAR7M_108 2 
Farmácia - FAR9M_108 2 

TOTAL DE ALUNOS NA CIDADE: 14 
  
[Capinzal]  

Farmácia - FAR5M_108 1 

TOTAL DE ALUNOS NA CIDADE: 1 
  
[Cruz Machado]  
Farmácia - FAR1M_147 
 

2 

 
Farmácia - FAR3M_134 

1 

Farmácia - FAR7M_108 3 

Farmácia - FAR9M_108 1 

TOTAL DE ALUNOS NA CIDADE: 7 



 

 
 

  
[Garuva]  

Farmácia - FAR3M_134 1 

TOTAL DE ALUNOS NA CIDADE: 1 
  
[General Carneiro]  

Farmácia - FAR7M_108 2 

Farmácia - FAR9M_108 1 

TOTAL DE ALUNOS NA CIDADE: 3 
  
[Irati]  

Farmácia - FAR1M_147 1 

Farmácia - FAR3M_134 1 

Farmácia - FAR5M_108 1 

Farmácia - FAR9M_108 1 

TOTAL DE ALUNOS NA CIDADE: 4 
  
[Irineópolis]  

Farmácia - FAR1M_147 1 

Farmácia - FAR5M_108 1 

Farmácia - FAR9M_108 1 

TOTAL DE ALUNOS NA CIDADE: 3 
  
[Major Vieira]  

Farmácia - FAR5M_108 2 

TOTAL DE ALUNOS NA CIDADE: 2 
  
[Mallet]  

Farmácia - FAR1M_147 2 

Farmácia - FAR3M_134 1 

Farmácia - FAR5M_108 1 

Farmácia - FAR7M_108 1 

Farmácia - FAR9M_108 2 

TOTAL DE ALUNOS NA CIDADE: 7 
  
[Paula Freitas]  
Farmácia - FAR1M_147 1 
Farmácia - FAR3M_134 4 
Farmácia - FAR5M_108 1 



 

 
 

Farmácia - FAR7M_108 1 
Farmácia - FAR9M_108 3 

TOTAL DE ALUNOS NA CIDADE: 10 
  
[Paulo Frontin]  

Farmácia - FAR3M_134 3 

Farmácia - FAR7M_108 1 
Farmácia - FAR9M_108 2 

TOTAL DE ALUNOS NA CIDADE: 6 
  
[Porto União]  

Farmácia - FAR1M_147 7 

Farmácia - FAR3M_134 11 
Farmácia - FAR5M_108 8 
Farmácia - FAR7M_108 4 
Farmácia - FAR9M_108 10 

TOTAL DE ALUNOS NA CIDADE: 40 
  
[Porto Vitória]  

Farmácia - FAR5M_108 1 

TOTAL DE ALUNOS NA CIDADE: 1 
  
[Rebouças]  

Farmácia - FAR7M_108 1 

Farmácia - FAR9M_108 1 

TOTAL DE ALUNOS NA CIDADE: 2 
  
[Rio Azul]  

Farmácia - FAR1M_147 1 

Farmácia - FAR3M_134 2 
Farmácia - FAR5M_108 1 
Farmácia - FAR7M_108 3 

TOTAL DE ALUNOS NA CIDADE: 7 
  
[São João do Triunfo]  
Farmácia - FAR3M_134 1 
Farmácia - FAR9M_108 1 

TOTAL DE ALUNOS NA CIDADE: 2 
  



 

 
 

[São Mateus do Sul]  

Farmácia - FAR1M_147 8 

Farmácia - FAR3M_134 6 
Farmácia - FAR5M_108 2 
Farmácia - FAR7M_108 3 
Farmácia - FAR9M_108 2 

TOTAL DE ALUNOS NA CIDADE: 21 
  
[União da Vitória]  

Farmácia - FAR1M_147 12 

Farmácia - FAR3M_134 7 
Farmácia - FAR5M_108 13 
Farmácia - FAR7M_108 7 
Farmácia - FAR9M_108 7 

TOTAL DE ALUNOS NA CIDADE: 46 
  
TOTAL GERAL DE ALUNOS:                                 193 

 Fonte: Secretaria Acadêmica (2019)  

  

Fica claro que a IES, Centro Universitário Vale do Iguaçu é a maior responsável pelo 

atendimento na Educação Superior na cidade, uma vez que, pelos dados do Censo do INEP, a única 

IES particular na cidade de União da Vitória que seja presencial, é o Centro Universitário Vale do 

Iguaçu, a Municipal sendo o Centro Universitário de União da Vitória ✁ UNIUV e a Estadual sendo a 

Universidade do Estado do Paraná ✁ UNESPAR ✁ Campus de União da Vitória.   

A IES tem participação direta em 61,8% entre os alunos matriculados na educação superior 

presencial e 54,9% dos concluintes, levando em conta a diferença entre matriculados e concluintes de 

6,9%, percebe-se que há um crescimento pela escolha do Centro Universitário Vale do Iguaçu para 

cursar uma graduação no Ensino Superior, o que reflete aos bons resultados de avaliações junto aos 

reconhecimentos dos cursos e da própria IES junto ao INEP/MEC, além da inserção no mercado de 

trabalho ser um destaque sobre a preparação do egresso para assumir suas responsabilidades, o que 

pode ser comprovado através de relatórios de acompanhamento de egresso institucionalizado pela IES 

e apropriado pelos cursos através de estudos realizados pelos NDEs com o suporte da CPA, tudo 

conforme regimento interno do programa de acompanhamento de egressos da IES.  

O Centro Universitário Vale do Iguaçu tem como principais mecanismos de inserção regional 

o ensino de graduação, pós-graduação, iniciação científica, extensão e a prestação de serviços à 



 

 
 

sociedade, constantemente alinhados às demandas regionais e preocupados com o desenvolvimento 

local. A consolidação dos programas de graduação e pós-graduação por meio de investimentos na 

infraestrutura, em pessoas e recursos financeiros, bem como na ampliação do programa financiamento 

institucional da graduação tem contribuído de maneira efetiva para fortalecer continuamente as ações 

institucionais.  

Outrossim, a Instituição realiza diversos convênios com empresas e Instituições públicas e 

privadas para fomentar estágios, extensão e projetos de iniciação científica. A Extensão Universitária 

é também elemento fundamental no processo de inserção regional da IES. A Extensão socializa e 

desenvolve a produção de conhecimentos, buscando a interação entre a comunidade acadêmica e a 

comunidade externa, contribuindo para o desenvolvimento social, cultural e econômico da região.  

Entendendo como inserção todas as atividades resultantes dos esforços da Instituição em 

benefício da sociedade, tem-se que a melhor forma de se verificar a ocorrência desta inserção é através 

dos resultados atingidos. Ao longo de décadas a cidade de União da Vitória se caracterizou pela 

exportação de estudantes universitários, e consequentemente de mão-de-obra qualificada, para grandes 

centros. Este fluxo migratório defasava a competitividade do município na atração de novas empresas.  

Com a implantação da IES e o desenvolvimento constante das instituições de ensino superior, 

nos últimos 18 anos, a cidade mudou de status perante o cenário estadual, passando a ser importadora 

de acadêmicos e produtora de mão-de-obra especializada. As Instituições de Ensino Superior proveem 

à região potencial para atração de investimentos, pois empresas procuram se instalar em cidades que 

forneçam mão-de-obra especializada para suas atividades, uma vez que não querem arcar com o custo 

✎✂ ✗✟✕✂✝✆☎✌✆✝ ✒✕ ✂✆✝✔✟✡✡✟✝✄✌✍✄ ✔✌☎✝ ✁✒✂ ✟✕✂✍✟✁✌ ✂✕ ✡✌✍☛✆✟✝✡ ✔✝✆✌ ✎✌ ✆✂✌✍✟✎✌✎e do mercado, adaptação 

cultural para toda família, emprego para o cônjuge, escola para os filhos, sem contar que mesmo após 

todo este trabalho o profissional pode desistir e voltar para sua terra natal.  

O Centro Universitário Vale do Iguaçu, desde a sua instalação como Faculdade na cidade de 

União da Vitória, já ofertou 19 Cursos de Graduação com turmas formadas, totalizando 

aproximadamente 5000 Egressos lançados ao mercado de trabalho da cidade e da região, fomentando 

o crescimento regional nas diversas áreas de atuação da instituição.  

A cidade de União da Vitória é um centro educacional de ensino superior, atraindo 

estudantes de vários municípios da região sul do Paraná e norte de Santa Catarina, que moram e 

trabalham num raio de até 150 km. Alguns estudantes originados de cidades mais distantes passam 

a morar em União da Vitória. 

De acordo com as estimativas do IBGE (2017), o município de União da Vitória possui em 



 

 
 

torno de 57.027 habitantes (52.735 no censo de 2010), sendo que 94% da população vive em área 

urbana assentada na bacia do Rio Iguaçu. Apresentou em 2010 um Índice de Desenvolvimento 

Humano Municipal IDH-M de 0,74 (IBGE, 2010) e um PIB Per Capita de R$ 22.383,30 (IBGE, 

2015). 

A primeira influência, econômica e social, do município de União da Vitória é sobre os 

municípios que formam a denominada microrregião de União da Vitória (uma das microrregiões da 

mesorregião do Sudeste Paranaense). A população da microrregião de União da Vitória foi estimada 

em 2009 pelo IBGE em 122 mil habitantes e está dividida em sete municípios: Bituruna; Cruz 

Machado; General Carneiro; Paula Freitas; Paulo Frontin; Porto Vitória; União da Vitória. 

A população da Mesorregião do Sudeste Paranaense foi estimada em 2009 pelo IBGE em 

415 mil habitantes, dos quais 54% na área urbana. Esta Mesorregião conta, com aproximadamente 

1.300 estabelecimentos industriais, distribuídos em 62 segmentos representativos que ofertaram 

em torno de 20.000 postos de trabalho, correspondendo a 4% na participação do total de empregos 

industriais do Estado. O segmento madeireiro da Mesorregião do Sudeste Paranaense congrega 

em torno de 600 empresas e conta com um efetivo aproximado de 14.000 empregados que 

representam 70% do total da mão-de-obra industrial ocupada na região. Ainda no setor madeireiro 

os três segmentos mais representativos em mão de obra são: lâminas e chapas de madeira (30%), 

desdobramento de madeira (20%) e celulose, papel e papelão (10%). 

União da Vitória também tem influência sobre o desenvolvimento das microrregiões 

limítrofes, principalmente sobre os municípios menos desenvolvidos situados nas microrregiões de 

Guarapuava, Irati, Palmas, São Mateus do Sul, Joaçaba (SC) e Canoinhas (SC). A influência sobre 

o estado de SC ocorre principalmente na microrregião de Canoinhas, uma das microrregiões mais 

pobres do Estado de Santa Catarina (243.782 habitantes- IBGE 2010). Esta microrregião está 

dividida em doze municípios sendo que os três maiores são: Mafra (52.912 habitantes), Canoinhas 

(52.765 habitantes) e Porto União (33.493 habitantes). A economia da microrregião de Canoinhas 

não possui uma atividade de grande valor agregado, as que mais se destacam são: a produção de 

grãos, o setor madeireiro, o setor de serviços e a atividade dos frigoríficos em Itaiópolis, Canoinhas 

e Mafra. 

A saúde, entendida como um fenômeno social que diz respeito à qualidade de vida e ao 

capital social e humano, assiste à emergência da epidemiologia social que, segundo Berckman e 

�✌✁✌✁✂✟✄ ✌✂✒✎ ☎✝✒✄✌ ✂ ✆✆✒✄✎☎ ✆✝✞✞✟✄ ✂� ✠✡☛☞✌✄ ✗[...] é definida como o ramo da epidemiologia 
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tradicionalmente compreendida focava principalmente os fatores de risco para a saúde das 

populações. A epidemiologia social procura analisar o contexto social em que ocorrem tais fatores 

de risco. 

A medicina científica ocidental passou por um lento desenvolvimento histórico desde 

Hipócrates até os dias atuais. Foucault (1979) e Adam e Herzlich (2001) oferecem notáveis 

contribuições a um estudo mais aprofundado sobre o tema. O que nos interessa compreender no 

momento é que a trajetória do saber médico sofreu importante impacto no século XIX, de um lado 

pelo avanço da ciência e da pesquisa no campo da biomedicina e, de outro lado, pela organização 

do trabalho nas sociedades industrializadas urbanas. A medicina científica monopolizou o cuidado 

para com os doentes e o saber sobre a saúde (FOUCAULT,1979). 

Nos dias atuais, a medicina vive uma crise em diversos aspectos, especialmente nos planos 

institucional, ético, eficácia terapêutica, bioético, corporativo, educação/formação médica, 

planejamento institucional em saúde, além da crise de recursos institucionais e governamentais 

para fazer frente à crise da medicina. 

Os séculos XIX e XX trouxeram importantes avanços no campo da biologia e, por 

conseguinte, na medicina. Ao mesmo tempo em que a medicina minimizou o impacto das 

epidemias com as vacinas e, concomitantemente, reduziu a morbidade das doenças infecciosas 

com os antibióticos, não deu resposta satisfatória para doenças atualmente dominantes como as 

doenças crônicas ou a AIDS. Esta ausência de resolutividade provocou rejeição, em segmentos 

sociais, ao modelo de intervenção sobre o processo saúde-doença praticado pela racionalidade 

médica, uma vez que esta visão cartesiana do sujeito não dava todas as respostas para os males da 

civilização contemporânea (ADAM; HERZLICH, 2001). 

No campo da odontologia, o Sul do Brasil produziu pesquisas analíticas correlacionando 

cárie dentária e fatores socioeconômicos. Baldani, Narvai e Antunes (2002) reuniram informações 

sobre a prevalência da cárie dentária aferida pelo índice CPO-D aos 12 anos em municípios do 

Estado do Paraná. Tais autores observaram relevante correlação entre o índice de cárie dentária 

nos municípios e outros indicadores de desenvolvimento social. 

O trabalho inovador de Moysés (2000), analisando desigualdades em saúde bucal e 

desenvolvimento humano, procurou relacionar o IDH  relativo ao ano de 1996 para os vários estados 

do Brasil com os indicadores disponíveis em relação ao Levantamento Nacional de Saúde Bucal 

do mesmo ano, especificamente, à cárie dental. A tabela da página 25, extraída e modificada do 

referido estudo, demonstra a relação entre IDH e CPO-�✄ ✁✝✕✂✆✝✠✌✄✎✝ ✁✒✂ ✗✁���✂ ✝✡ ✔✌☎✝✆✂✡



 

 
 

determinantes da qualidade de vida refletidos no IDH mostraram-se estatisticamente 

correlacionados com a prevalência de cárie dental nos estados ✍✆✌✡✟✍✂✟✆✝✡�✝ (MOYSÉS, 2000, p. 

10). A ordem dos estados estabelecida foi baseada na coluna do ranking CPO-D. 

No referido estudo, Moysés (2000) concluiu que determinantes sociais de saúde apresentam 

grande potencial explicativo em relação a biologia das desigualdades e que cárie dentária não é 

exceção. 

Índice de Desenvolvimento Humano e CPO-D aos 12 anos por estado brasileiro, com respectivos 

rankings. 

 

 
Estado 

Índice de 
Desenvolvimento 

Humano 

 
Ranking IDH 

Média CPO- D 12 
anos 

Ranking 
CPO-D 

ES 0,816 8 1,47 1 

SE 0,663 18 1,5 2 

BA 0,609 19 1,53 3 

DF 0,858 2 1,90 4 

RJ 0,838 5 2,09 5 

RS O,871 1 2,26 6 

PR 0,827 6 2,23 7 

SP 0,850 3 2,28 8 

CE 0,506 23 2,24 9 

MG 0,779 11 2,41 10 

AM 0,797 9 2,54 11 

AP 0,781 10 2,56 12 

SC 0,842 4 2,83 13 

AL 0,500 25 2,89 14 

MS 0,826 7 2,95 15 

PE 0,577 20 2,96 16 

GO 0,760 13 3,27 17 

MT 0,769 12 3,29 18 

PI 0,502 24 3,44 19 

MA 0,512 22 3,51 20 

RN 0,574 21 3,78 21 



 

 
 

PB 0,466 26 3,94 22 

AC 0,665 17 4,37 23 

PA 0,688 16 4,49 24 

RO 0,715 15 4,99 25 

RR 0,749 14 6,30 26 

Fonte: MOYSÉS (2000, p. 7) 
A tabela a seguir apresenta o IDH-M2 dos municípios da 26ª SDR, ordenando- os pelo 

índice do ano 2000. A posição em relação ao IDH-M se refere a comparação entre todos os 

municípios do Estado de Santa Catarina. 

 

IDH-M dos municípios da 26ª SDR 

1991  2000  

 IDH-M Posição IDH-M Posição Nível 

Porto União 0,742 51 0,806 102 Alto 

Canoinhas 0,696 194 0,780 193 Médio 

Irineópolis 0,657 264 0,767 225 Médio 

Três Barras 0,667 249 0,758 241 Médio 

Major Vieira 0,668 256 0,752 248 Médio 

Bela Vista do Toldo 0,632 285 0,702 288 Médio 

Santa Catarina 0,748 - 0,822 - Alto 

Fonte: Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano (PNUD, IPEA, Fund. João Pinheiro) 

Municípios ordenados pelo IDH-M 2000 

O estudo de Frias et al. (2007) utiliza dados do Projeto SB-Brasil com informações de 

16.833 adolescentes (15 a 19 anos), sobre os quais descreve a prevalência de cárie dentária não 

tratada em adolescentes no Brasil e analisa a associação da cárie com fatores individuais e 

contextuais nos municípios onde esses adolescentes residem. Os autores constataram que ser negro 

ou pardo e residir em área rural foram determinantes individuais de maior probabilidade de 

apresentar cárie não tratada, ao mesmo tempo em que ser estudante foi identificado como fator de 

proteção. Ainda o estudo de Frias et al. (2007) reporta-se a variáveis de um segundo nível, como 

a presença de flúor na água de abastecimento público, o IDH-M e proporção de domicílios com 

ligação de água foram identificados como determinantes contextuais de cárie. 



 

 
 

Analisando os resultados obtidos, à guisa de conclusão, Frias et al. (2007, p. 

✝�✟✌ ✎✂✕✝✄✡☎✆✌✕ ✁✒✂ ✗✁���✂ ✂✁✟✡☎✂ ✎✂✡✟✑✒✌✍✎✌✎✂ ✄✌ ✎✟✡☎✆✟✍✒✟✓✖✝ ✎✝✡ ✡✂✆✠✟✓✝✡ ✎✂ saúde nas 

diferentes regiões brasileiras e sugerem que pode haver desigualdade também na efetividade dos 

✡✂✆✠✟✓✝✡ ✂✆✂✡☎✌✎✝✡✝� ✏✄✔✝✆✕✌✕ ✌✟✄✎✌ ✁✒✂✄ ✂✌✆✌ ✂✠✟☎✌✆ ✌ ✎✝✂✄✓✌ ✁☛✆✟✂ ✂✕ ✌✎✝✍✂✡✁✂✄☎✂✡✄ � ✄✂✁✂✡✡☛✆✟✝

implementar políticas de expansão do acesso à água fluoretada e inclusão escolar. 

As desigualdades em saúde são reflexos das desigualdades sociais como um todo. Narvai 

et al. (2006, p. 391) comentam que: 

 

Os conceitos de igualdade, desigualdade, equidade e iniquidade vêm sendo utilizados no período mais recente, também 
nos estudos epidemiológicos de cárie dentária, com a finalidade de compreender melhor os padrões de distribuição 
populacional da doença. 

 

Estabelecer relação de causa e efeito entre desigualdades em saúde e as desigualdades 

sociais tem proporcionado entender melhor o processo saúde doença como fenômeno social. 

Barros, Henriques e Mendonça (2000, p. 124) comentam que a pobreza não pode ser 

✎✂✔✟✄✟✎✌ ✎✂ ✔✝✆✕✌ ✎✄✟✁✌ ✂ ✒✄✟✠✂✆✡✌✍✄✕✌✡ ✡✟✕ ✁✝✕✝ ✆✂✔✂✆✂✄☎✂ ✌ ✡✟☎✒✌✓✂✂✡ ✎✂ ✁✌✆✘✄✁✟✌ ✄✌✡ ✁✒✌✟✡ ✗✁���✂

os indivíduos não conseguem manter um padrão mínimo de vida condizente com as referências 

soc✟✌✍✕✂✄☎✂ ✂✡☎✌✍✂✍✂✁✟✎✌✡ ✂✕ ✁✌✎✌ ✁✝✄☎✂✁☎✝ ✂✟✡☎✄✆✟✁✝�✝ Estabelece-se uma medida, invariante no 

tempo, das condições de vida dos indivíduos ✁ a linha de pobreza ✁ parâmetro que inclui abaixo 

desta linha indivíduos tidos como pobres numa dada sociedade. 

Desigualdade e pobreza são dois importantes motores para a geração dos problemas 

sanitários que atingem os brasileiros. Daí sua inserção necessária quando analisamos saúde na 

perspectiva sociológica. Existem doenças como hanseníase, tuberculose, malária e dengue, 

conhecidas como doenças da pobreza ou doenças negligenciadas, em referência ao desinteresse 

das indústrias farmoquímicas internacionais em medicamentos e tecnologia para tratamento de 

doenças presentes em países pobres e em desenvolvimento, como o Brasil. 

A importância da abordagem sociológica do processo de adoecimento e cura justifica o 

decreto presidencial de 13 de março de 2006 que criou a Comissão Nacional sobre Determinantes 

Sociais da Saúde (CNDSS), cujo objetivo é propor políticas efetivas baseadas no diagnóstico 

realista da situação de nossas populações (RADIS, 2006). Tais determinantes sociais podem ser 

definidos da seguinte forma: 

 

Determinantes sociais da saúde (DSS) são elementos de ordem econômica e social que afetam a situação de saúde de 
uma população: renda, educação, condições de trabalho, transporte, saneamento, meio ambiente. Em nosso país, as 
iniquidades estão presentes em todos esses setores e em todas as regiões. [...] O que explica que a taxa de mortalidade 



 

 
 

infantil seja de 316 por mil nascidos vivos em Serra Leoa e de apenas 3 na Islândia, por exemplo, não é a biologia, e 
sim as condições de vida. (RADIS, 2006, p. 11-13) 

 

Para representar o conteúdo da citação a Figura 2 (p.47) mostra as relações hierárquicas 

entre os diversos determinantes da saúde. 
 

Relações hierárquicas entre os diversos determinantes da saúde 

Fonte: Dahlgren e Whitehead In: FIOCRUZ, disponível em 
http://www.determinantes.fiocruz.br/chamada_home.htm, acesso em 08/12/07 



 

 
 

O esquema propõe que, para combater as iniquidades, é preciso conhecer as condições 

de vida e trabalho dos grupos populacionais, estabelecendo relações entre estas condições com 

determinantes mais gerais como ambiente de trabalho, educação, produção agrícola e de 

alimentos, desemprego, saneamento básico, políticas públicas de saúde, habitação. O indivíduo 

tem características que lhe são próprias e seu próprio estilo de vida garantido pela sua liberdade 

de cidadão, mas enquanto membro da comunidade o indivíduo faz parte de uma rede social e 

comunitária, que precisa apoderar-se do conhecimento de suas condições socioeconômicas, 

culturais e ambientais, no interesse de interferir nelas pelo bem de todos (BATISTELLA, 2007). 

Na década de 1970 surgiu o enfoque sistêmico sobre saúde, como proposta de reversão 

conceitual em saúde, afastando o antropocentrismo com viés negativista e restrito, dominante 

dos espaços ambientais. O ser humano como centro do discurso socioambiental é uma 

antropofagia que corrói o ideário de vida saudável (MINAYO, 2002). O pensamento 

ecossistêmico questiona o conceito de desenvolvimento como crescimento econômico no qual 

importa o dinamismo econômico, a produção de riquezas e o aumento da produtividade. Há que 

se pôr em questão os conceitos de desenvolvimento humano e de qualidade de vida incorporados 

à ideia de crescimento, aos quais Minayo (2002, p. 174) acrescenta: 

 

o sentimento de bem-estar, a visão da finitude dos meios para alcançá-lo e a disposição para, solidariamente, ampliar 
as possibilidades presentes e futuras. Portanto, da mesma forma que a noção de saúde, a qualidade de vida, dentro 
do enfoque ecossistêmico, é como um guarda-chuva onde estão ao abrigo nossos desejos de felicidade; nossos 
parâmetros de direitos humanos; nosso empenho em ampliar as fronteiras dos direitos sociais e das condições de 
ser saudável e de promover a saúde. 

 

Por isso, saúde e ambiente pelo enfoque ecossistêmico têm relação dinâmica, na qual o 

uso abusivo e indiscriminado dos recursos naturais e o consequente impacto socioambiental são 

questionados constantemente. 

 

1.1.5 Arranjo Local da Saúde no Município de União Da Vitória 

 

1.1.5.1. Estrutura de Saúde   

O município de União da Vitória não possui hospitais públicos, possui, hospitais privados e 

filantrópicos, com leitos destinados ao Sistema Único de Saúde (SUS) e conta com a seguinte rede 

de atendimento:  



 

 
 

a) Associação de Proteção a Maternidade e Infância (APMI): Especialidades: cirurgia 

geral, clínica médica, ginecologia, obstetrícia, pediatria, ortopedia, traumatologia e urologia, 

neurologia. UTI geral, neonatal e de gestação de alto risco. Conta com 72 leitos gerais, 10 leitos 

para UTI neonatal, 5 leitos de UTI pediátricos E 4 em UTI intermediária. 5 leitos de UTI geral.  

b) Hospital Regional São Camilo: Especialidades: Cirurgia geral, obstetrícia, pediatria, 

otorrinolaringologia, neurocirurgia, gastrenterologia, oftalmologia, ginecologia, ortopedia, cirurgia 

torácica, cardiologia, neurologia, psiquiatria, nefrologia e hemodiálise.  

Conta com 61 leitos gerais e 7 leitos de UTI geral.  

c) Clínica Psiquiátrica Dr. Warrib Motta: Especialidades: Tratamento de reabilitação 

para etilistas, dependentes químicos e pessoas portadoras de psicopatologias.  

d) Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Iguaçu (CISVALE): composto por 9 

municípios que pagam taxas por habitantes das consultas especializadas. Conta com médicos das 

seguintes especialidades: cirurgia geral, cirurgia plástica, endocrinologia, neurologia, dermatologia, 

cardiologia, tisiologia, oftalmologia, otorrinolaringologia, pneumologia, urologia, ortopedia, 

psiquiatria, ginecologia e obstetrícia, incluindo atendimento de gestantes de alto risco, atendimento 

do programa de HIV/AIDS.   

e) Hospital de Caridade São Braz (em Porto União ✁ SC): com 99 leitos e 08 leitos de 

UTI geral, e clínica de oncologia que atende toda a região.  

Segundo relatório do IPARDES (2017) de União da Vitória, tem resultado quantitativo de 

diversos dados sobre a saúde da cidade. Tem-se que a atenção básica à saúde para crianças menores 

de 2 anos, com último dado colhido em 2015, foram pesadas 7.611 crianças, no qual mostrou-se 

desnutridas 14, com 0,18% de desnutrição na amostra. O que por si está justificando a atuação e 

necessidade do farmacêutico e enfermeiro no campo de atuação.  

O número de estabelecimentos de saúde segundo a esfera jurídica, citando fonte MS/CNES, 

em 2017 são: 29 de administração pública, 75 entidades empresariais, 06 entidades sem fins 

lucrativos e 74 pessoas jurídicas, totalizando 184 estabelecimentos.  

Ainda sobre o tipo de estabelecimentos, tem-se a descrição de: 01 academia de saúde, 1 

Centro de atenção psicossocial (CAPS), 12 centros de saúde/unidade básica, 3 clínicas 

especializadas/ambulatórios especializados, 117 consultórios, 2 hospitais gerais, 15 policlínicas, 9 

postos de saúde, 1 unidade de pronto atendimento (UPA), 15 unidades de serviços de apoio de 

diagnose e terapia, 1 unidade móvel de nível pré-hospitalar ✁ urgência/emergência e 7 de demais 



 

 
 

tipos, sendo esta a distribuição dos 184 estabelecimentos.   

Sobre o número de leitos hospitalares existentes, o MS/CNES tem no relatório como 

distribuição: 26 cirúrgicos, sendo 13 do SUS e 13 não SUS; 58 clínicos, sendo 39 SUS e 19 não 

SUS; 22 obstétricos, sendo 13 SUS e 09 não SUS; 16 pediátricos, sendo 8 SUS e 8 não SUS; 96 

outras especialidades, sendo 33 SUS e 63 não SUS. 218 leitos no total, sendo 106 SUS e 112 não 

SUS.  

1.4.2.2 Estrutura da Secretaria de Saúde do município de União da Vitória  

 

  A Secretaria de Saúde é responsável pela programação, elaboração, e execução da política 

de saúde do município. Desenvolvendo ações de vigilância epidemiológica, sanitária, e nutricional, 

de orientação alimentar e de saúde do trabalhador, saúde da mulher, da criança, do adolescente, da 

pessoa idosa, promovendo campanhas de esclarecimento objetivando a preservação   da saúde da 

população e do cidadão.         

A Secretaria é composta por onze equipes do Programa Estratégia de Saúde da Família, 

✡✂✄✎✝ ✂✍✌✡ ✎✟✡☎✆✟✍✒�✎✌✡ ✄✝✡ ✍✌✟✆✆✝✡✁ ✂✟✕✂✟✆✌✄✄✟✝�☎✏✆✂✟✌✄✄✝✁✟✝✄ ☎✌✍✂☎✂✄ ☎✖✝ ✆✆☛✡✄ ☎✌✑✆✌✎✌ ✝✌✕�✍✟✌✄

São Sebastião, Conjuntos, Cristo Rei, Josmar Babi e São Bernardo. Conta com uma equipe de 

Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF), duas Unidades de Saúde no interior (São Domingos 

e Rio Vermelho), uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA24h), um centro de Vigilância 

Sanitária e Epidemiológica, Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas (CAPS), Assistência 

Farmacêutica, Tratamento Fora de Domicilio, Agendamento de consultas e exames especializados 

e pela equipe de Saúde Bucal.  

A ESF proporciona cobertura há 60,41% da população do município e as equipes estão 

organizadas nos bairros: Limeira e Bela Vista, Rocio, São Braz, Conjuntos, Salete e Sagrada Família 

o Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS) está distribuído nos bairros: São Sebastião, 

Ouro Verde, Navegantes, Ponte Nova, São Joaquim, São Bernardo, São Gabriel, São Basílio Magno 

e Cristo Rei (PMUVA, 2017). Nestas localidades, os usuários, recebem atendimento médico em 

horários pré-estabelecidos e quando fora do horário da permanência do médico, é preciso que o 

usuário se dirija à UPA.  

 

1.1.5.2 Quantitativo de profissionais de Farmácia no Brasil   

De acordo com informações do Conselho Federal de Farmácia (CFF) quantitativo de 



 

 
 

profissionais Farmacêuticos, englobando todas as categorias no contexto brasileiro, segue-se de 

acordo com a figura a seguir, destacando-se o número total de profissionais no Estado do Paraná.   

O Brasil vive um movimento de intensa reestruturação da profissão farmacêutica, o que 

envolve a formação e a prática dos profissionais da saúde em favor do bem-estar e da qualidade de 

vida das pessoas (PEREIRA; FREITAS, 2008).   

Em consonância com as novas tendências do mercado de trabalho, as Diretrizes Curriculares 

Nacionais atuais estabelecem: segundo Artigo 1º, o perfil do egresso dos cursos de Farmácia como 

✗✝ ✂✆✝✔✟✡✡✟✝✄✌✍ ✎✌ ✡✌✎✎✂ ✂✆✂✂✌✆✌✎✝ ✂✌✆✌ ✌☎✒✌✆ ✄✝ ✁✒✟✎✌✎✝ ✁✝✕ ✝ ✟✄✎✟✠�✎✒✝✄ ✎✌ ✔✌✕�✍✟✌ ✂ ✎✌

comunidade, com formação centrada na assistência farmacêutica, no conhecimento dos fármacos, 

dos medicamentos, de outros produtos para a saúde, de forma integrada às análises e toxicológicas, 

aos alimentos e aos cosméticos. A formação deve ser pautada em princípios éticos e científicos, 

capacitado para o trabalho nos diferentes níveis de complexidade do sistema de saúde, por meio de 

ações de prevenção de doenças, de promoção, proteção e recuperação da saúde, bem como na 

✂✂✡✁✒✟✡✌ ✂ ✎✂✡✂✄✠✝✍✠✟✕✂✄☎✝ ✎✂ ✡✂✆✠✟✓✝✡ ✂ ✎✂ ✂✆✝✎✒☎✝✡ ✂✌✆✌ ✌ ✡✌✎✎✂✝ ✆✆✄✏☎✏✂✄ ✝✞✞✝✌��✟✌✄☎✂ ✎✂✡✡✌✡

mudanças, o farmacêutico está apto a desempenhar suas funções com qualidade, nas 131 

especialidades distribuídas em 10 áreas de atuação regulamentadas pela Resolução/CFF nº 

572/2013 (BRASIL, 2013a). No contexto atual, existe a necessidade de identificar o perfil do 

farmacêutico no Brasil, por meio de um primeiro inquérito nacional, realizado pelo CFF, visto que 

as informações disponíveis até o momento tratam de âmbitos regionais. 

Ressalta-se que os dados relacionados, na figura, são apresentados por localidade da 

macrorregião de profissionais Farmacêuticos, estando disponíveis no site do CFF, pois esses 

apontam referencias gerais, ou seja, a nível Federal e Estadual.  Os dados abaixo estão relacionados 

sobre as diferentes áreas de atribuição e atuação farmacêutica até o ano de 2018 em todo o território 

brasileiro.   

  
DESCRIÇÃO NÚMERO TOTAL 

REGISTRADO 
Farmacêuticos inscritos nos conselhos regionais de 
Farmácia 

221.258 

Cursos de graduação em Farmácia no Brasil 637 
Farmácias e drogarias privadas 87.794 
Farmácias com manipulação e homeopatia(*) 8.373 
Farmácias hospitalares 6.934 
Farmácia pública 11.251 
Laboratórios de análises clínicas 9.718 



 

 
 

Indústrias farmacêuticas 450 
Distribuidoras de medicamentos 4.436 
Importadoras de medicamentos 59 

 (*) Já estão incluídos no total de farmácias e drogarias privadas. 
    

UF 
Farmácia/Drogarias 

privadas 
Farmacêuticos 

inscritos 

Região Norte 
6628 

 
13416 

 

Acre 
272 

 
471 

 

Amapá 
239 

 
524 

 

Amazonas 
1330 

 
3360 

 

Pará 
3041 

 
4630 

 

Rondônia 
704 

 
2124 

 

Roraima 
197 

 
623 

 

Tocantins 
845 

 
1684 

 

Região Nordeste 
21047 

 
33290 

 

Alagoas 
1425 

 
1933 

 

Bahia 
4424 

 
7698 

 

Ceará 
2908 

 
5555 

 

Maranhão 
3015 

 
4177 

 

Paraíba 
1439 

 
3395 

 

Pernambuco 
3277 

 
4518 

 

Piauí 
2133 

 
1671 

 

Rio Grande do Norte 
1493 

 
3115 

 

Sergipe 
933 

 
1228 

 
Região Sudeste 37432 109614 



 

 
 

  

Espírito Santo 
2031 

 
5104 

 

Minas Gerais 
9843 

 
25062 

 

Rio de Janeiro 
7358 

 
18115 

 

São Paulo 
18200 

 
61333 

 

Região Sul 
14038 

 
42719 

 

Paraná 
5031 

 
17315 

 

Santa Catarina 
3617 

 
10504 

 

Rio Grande do Sul 
5390 

 
14900 

 

Região Centro-Oeste 
8649 

 
22219 

 

Distrito Federal 
1541 

 
5138 

 
 
 

 
 

Goiás 
4106 

 
9704 

 

Mato Grosso 
1830 

 
4004 

 

Mato Grosso do Sul 
1172 

 
3373 

 

Brasil 
87794 

 
221258 

 
Fonte: CFF - http://www.cff.org.br/pagina.php?id=801&menu=801&titulo=Dados+2018.  

 

1.2 ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO PEDAGÓGICA (PERFIL E OBJETIVOS DO CURSO) 

 IDENTIFICAÇÃO DO CURSO (E-MEC)  



 

 
 

 
1.2.1  CONTEXTO EDUCACIONAL 

O Curso de Farmácia intenciona, além de formar bons profissionais, a formação de sujeitos 

com caráter humanista, os quais lutarão em favor de uma sociedade mais digna e justa, a fim de 

garantir um futuro próspero para as gerações que virão. 

A concepção de ensino no Curso de Farmácia pressupõe o envolvimento do corpo docente, 

discente e técnico-administrativo em atividades que promovam a articulação entre a teoria e a prática, 

a investigação, o contato direto com a realidade e a formulação de hipóteses que devam ser 

transportadas para outros contextos, explorando o processo de ensino, pesquisa e extensão como 

ferramenta de construção de aprendizagem que levam em consideração o sujeito aluno. Entende-se 

que as primeiras aulas relativas a cada disciplina e em cada semestre sejam fundamentais para que 

se consiga criar um clima de envolvimento, participação e motivação, necessários ao sucesso do 

processo de aprendizagem. 

Os Estágios, que acontecem nos quatro últimos semestres do curso, permitem aos acadêmicos 

realizar atividades relacionadas à prática profissional, nos mais diversos campos de atuação 

farmacêutica. 

Enfim, o Curso de Graduação em Farmácia tem o seu projeto pedagógico construído 

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

facilitador e mediador do processo de ensino-aprendizagem. Almeja-se a formação integral e 

adequada do estudante através da articulação entre o ensino, pesquisa e extensão. 

Com este escopo, idealizou-se a criação de um curso de Farmácia. A ideia tomou forma com 

a elaboração de um projeto inicial, que passou por uma fase de ampla discussão, levando em 



 

 
 

consideração as necessidades regionais, as demandas e exigências profissionais e o interesse da 

comunidade local. 

O projeto pedagógico atual do curso de Farmácia, seguindo sua premissa inicial, foi elaborado 

de forma coletiva, organizada pela coordenação do curso, com a participação do NDE e dos 

professores do colegiado. Sua elaboração tomou como base as diretrizes curriculares para os Cursos 

de Farmácia do Ministério da Educação. 

 Curso está focado no conjunto de experiências de aprendizagem, organizadas em nível 

crescente de complexidade, capacitando o acadêmico ao exercício da Farmácia nas diversas 

atribuições da profissão. 

 

1.2.2. CONTEXTO REGIONAL DO PROFISSIONAL FARMACÊUTICO 
 

A presença do curso de Farmácia na região contribui com instituições filantrópicas, públicas 

e privadas que apoiam e acolhem trabalhos e atividades técnico-acadêmicos, tanto de alunos como 

docentes, demonstrando a importância do curso na comunidade, bem como a riqueza da inserção 

profissional em eventos e contextos voltados a prevenção de doenças e promoção da saúde, em 

orientações gerais a população no âmbito do processo saúde-doença. O  curso de farmácia do Centro 

Universitário Vale do Iguaçu  ✁ UNIGUAÇU,  tem atuação em projetos sociais voltados para a 

comunidade de toda a região, pois os alunos que ingressam no curso são de Porto União, União da 

Vitória e das demais cidades da região norte catarinense e sul paranaense. Com base nos dados 

cadastrais do CFF (Conselho Federal de Farmácia) com base no censo realizado pelo próprio 

conselho de acordo com número de profissionais inscritos o total de farmacêuticos registrados pode 

ser apresentado por cidade e também é possível verificar o número de estabelecimentos de atuação 

farmacêutica no estado do Paraná e Santa Catarina conforme está apresentado no quadro abaixo: 

Dados gerais com base no ano de 2015/2016: 

 

1.2.3 CARACTERÍSTICAS SÓCIO DEMOGRÁFICAS, DA FORMAÇÃO ACADÊMICA E DO 

EXERCÍCIO PROFISSIONAL DO FARMACÊUTICO. 

 

1.2.3.1 Características sócio demográficas 

 



 

 
 

 A maioria dos farmacêuticos é constituída de mulheres (67,5%). A faixa etária prevalente na 

amostra situou-se entre 29 e 38 anos (41,8%); 50,4% são casados. A frequência de portadores de 

necessidades especiais é de 1,9%. Cerca de 6,1% dos farmacêuticos nasceram na Região Norte; 

15,8% na Nordeste; 9,8% na Centro-Oeste; 40% na Sudeste e 28% na Sul (CFF, 2015).  

 

1.2.3.2 Características da formação acadêmica 

 

 Em relação à formação acadêmica, a maioria, 67,9% graduou-se em instituições articulares, 

enquanto 32,1% são remanescentes de instituições públicas. Com relação à região de origem da 

graduação, 41,3 % formaram-se na Região Sudeste; 28,1% na região Sul; e 30,5% nas demais 

regiões. Verificou-se que 41,7% dos profissionais respondentes graduaram-se entre 2000 e 2009, isto 

é, têm entre 14 e 5 anos de formados*. Aqueles que concluíram o curso após o ano de 2009, 

representam 38,5% (CFF, 2016). Dados fornecidos pelo Conselho Federal de Farmácia descreve a 

realizada da atuação profissional farmacêutico nas mais diversas áreas da atuação que a graduação 

proporciona, conforme tabela abaixo.  

 
 

        Dados gerais e por região, referente a estabelecimentos e profissionais   



 

 
 

UF 
Farmácia/Drogarias 

privadas 
Farmacêuticos 

inscritos 

Região Norte 6228 11647 
Acre 239 324 
Amapá 240 418 
Amazonas 1161 2998 
Pará 2905 3879 
Rondônia 752 1884 
Roraima 157 575 
Tocantins 774 1569 
Região Nordeste 19611 29431 
Alagoas 1322 1560 
Bahia 4424 7698 
Ceará 2706 4601 
Maranhão 2572 3363 
Paraíba 1331 2997 
Pernambuco 3169 4151 
Piauí 1945 1290 
Rio Grande do Norte 1312 2747 
Sergipe 830 1024 
Região Sudeste 34471 102854 
Espírito Santo 1906 4797 
Minas Gerais 9443 23132 
Rio de Janeiro 6973 16977 
São Paulo 16149 57948 
Região Sul 13797 39228 
Paraná 5143 16095 
Santa Catarina 3416 9566 
Rio Grande do Sul 5238 13567 

Região Centro-Oeste 8493 20440 
Distrito Federal 1510 4657 
Goiás 4025 8777 
Mato Grosso 1785 3857 
Mato Grosso do Sul 1173 3149 
Brasil 82617 203600 

     Fonte: CFF, 2016. 
 
1.2.4 Políticas Institucionais no Âmbito Do Curso 

A aquisição do conhecimento pelo sujeito aprendente se dá através da mediação, que não 



 

 
 

ocorre só na sala de aula. Compreende-se, assim, que o papel do professor é justamente o de mediar, 

intencionalmente, a relação entre o sujeito aprendente e o objeto a ser apreendido. Tem, portanto, 

uma especificidade a ser respeitada: trata-se de um profissional a serviço da orientação e condução 

do processo de aprendizagem, a partir de uma metodologia que favoreça a construção de sujeitos 

autônomos, hábeis e competentes. Nesse contexto, a pesquisa e a aprimoramento pessoal são 

essenciais. Na ordem das atividades didáticas, os planos de ensino orientam a aprendizagem visando 

o desenvolvimento de habilidades e competências primordiais ao exercício da profissão e da 

cidadania, considerando também, a necessidade de promover a capacidade de elaboração pessoal e 

a pesquisa. Estas estão sempre em relação com as práticas sociais e balizadas pelas discussões 

coletivas, orientadas pelo docente durante as aulas.  

Em síntese:  

a) A Instituição garante a aprendizagem adequada aos alunos;  

b) A aprendizagem assenta-se ao mesmo tempo, no domínio dos conteúdos considerados 

essenciais, e no desenvolvimento de competências e habilidades relevantes à formação profissional;  

c) A instituição zela pela formação ética e pelo desenvolvimento da autonomia, da 

autoconfiança, da capacidade de adaptar-se a novas realidades, motivando o sujeito aprendiz à 

conquista de objetivos, à tomada de decisão, à superação de obstáculos, à adoção de uma postura 

empreendedora e ética frente aos novos desafios, à competência em lidar com as emoções, à 

liderança, ao trabalho em equipe, à iniciativa, à tolerância, entre outras habilidades que fazem parte 

dos valores humanos que também integram a formação profissional.   

A Instituição promove:   

a) Apoio à iniciação científica e à produção de artigos de base científica ✁ neste caso, pretende-se 

despertar o interesse pela inovação e pela crítica abrangente dos processos de formação educacional 

e profissional;  

b) Atividades de pesquisa bibliográfica, utilizando-se do acervo da biblioteca física e virtual e de 
consultas a bancos de dados da área de saúde;  

c) Exposição dos próprios trabalhos dos alunos por vários meios de divulgação (publicação de artigos, 
participação em seminários, congressos, simpósios e etc.);  

d) Apoio ao trabalho acadêmico interdisciplinar. Sobretudo nos seguintes momentos: Estágio 

Supervisionado; Trabalho de Conclusão de Curso e, Atividades Complementares;  

e) Aulas e atividades práticas;  

f) O relacionamento direto e recíproco com a comunidade local e regional, pela extensão do ensino 
mediante a oferta de cursos e serviços especiais;  



 

 
 

g) A extensão, aberta à participação da população, visando à difusão das conquistas e benefícios 

resultantes da criação tecnológica gerada pelos cursos da Instituição.  

A IES entende o seu desenvolvimento como muito próximo ao da comunidade de que é 

originária e busca a institucionalização de suas atividades de ensino e extensão.  

� ✆✂✁✝✄✂✂✁✟✕✂✄☎✝ ✎✂ ✁✒✂ ✗✌ ✂✆✝✎✒✓✖✝ ✎✂ ✁✝✄✂✂✁✟✕✂✄☎✝ ✡✂ ✔✌✄ ✄✌ ✟✄☎✂✆✔✌✁✂

✂✡✁✝✍✌�✁✝✕✒✄✟✎✌✎✂✝ ✆✄✁✂✁✄✄ ✠☎☎�✌✄ ✍✂✠✌ ✌✝ ✂✄✔✆✂✄☎✌✕✂✄☎✝ ✎✌ ✁✒✂✡☎✖✝ ✎✌ ✂✁☎✂✄✡✖✝� ✁✡☎✌ ✡✂ ✁✝✍✝✁✌

como prática que interliga uma Instituição de Ensino Superior, em suas atividades de ensino, com 

as demandas econômicas, sociais e culturais da região onde se instala.  

Assim, a ação extensionista vai além da prestação de serviços (assistências, consultorias, 

assessorias, atendimento nas empresas juniores), da difusão cultural (eventos e toda uma vasta gama 

de realizações artísticas ou culturais), ou da disseminação de conhecimentos (cursos, seminários, 

palestras, conferências). Mais do que na simples formulação da missão institucional, é na 

✁✝✕✂✆✂✂✄✡✖✝ ✎✂✡☎✌ ✟✎✂✄☎✟✎✌✎✂✄ ✄✌ ✠✟✠✘✄✁✟✌ ✎✂✡☎✂ ✁✝✄✁✂✟☎✝✁ ✗✁✄✡✟✄✝ ✂✆✌ ✠✌✍✂✆ ✂ ✁✝✕✂✆✝✕✟✡✡✝ ✡✝✁✟✌✍✝

pela comunidade acadêmica que a IES promove a integração entre ensino e extensão.  

 

1.2.5 Objetivos do Curso 

A elaboração dos objetivos do Curso de Farmácia tomou como base as Diretrizes Curriculares 

Nacionais RESOLUÇÃO Nº 6, DE 19 DE OUTUBRO DE 2017 para os Cursos de Farmácia do 

Ministério da Educação e a Educação Básica, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDBN) 9394/96. Também é norteado por necessidades curriculares orientadas pelos órgãos de 

classe, Conselho Federal de Farmácia - CFF, integrados e envolvidos com a atividade profissional 

que será desenvolvida pelo egresso do curso. 

1.2.5.1 Objetivo Geral 

Oportunizar, aos acadêmicos de Farmácia integração teórico-prática dos conhecimentos e das 

habilidades desenvolvidas no Curso, proporcionando-lhes uma formação que os habilite ao exercício 

profissional responsável, comprometidos com o contexto da saúde, social e com o comportamento 

ético, objetivando o desenvolvimento das suas múltiplas competências na atuação das diversas 

atribuições que o exercício da profissão lhe confere de forma humanística. 

1.2.5.2 Objetivos Específicos 

O Curso de graduação em Farmácia idealizado pelas Faculdades Integradas do Vale do 



 

 
 

Iguaçu pretende formar: 

a) Profissional farmacêutico com conhecimento amplo e integrado nas áreas do 

Medicamento, das Análises Clínicas e Toxicológicas e do Alimento, inserindo-o no contexto social, 

político, econômico, tecnológico e científico; 

b) Farmacêutico capacitado a aplicar de forma integral os conhecimentos, por meio de uma 

abordagem holística, adequada à realidade socioeconômica; enfrentar os desafios de um mundo 

globalizado, onde os avanços científicos ocorrem rapidamente; promover a integração e 

sedimentação dos conteúdos por meio da interdisciplinaridade, com a adoção de metodologias de 

ensino, onde a teoria e a prática não sejam dissociadas e possibilitem uma flexibilidade curricular 

que permita uma visão humanista e não apenas tecnicista; 

c)  Profissional farmacêutico capacitado a exercer a assistência farmacêutica entendendo a 

organização e gestão do sistema de saúde; desenvolver práticas multiprofissionais junto aos cursos 

de graduação que atuam no sistema de saúde; desenvolver a capacidade para as atividades de ensino, 

pesquisa e extensão e participar da realidade profissional por meio de estágios e atividades de 

extensão. 

 Para atingir estes objetivos, considera-se que: 

a) O egresso do curso deverá constituir-se em profissional atento à saúde, desenvolvendo 

ações de prevenção, promoção, proteção e reabilitação, tanto em nível individual quanto coletivo, 

atuando sempre de maneira integrada e continuada com os demais profissionais da área da saúde. 

b) O egresso deve ser capaz de realizar seu trabalho com altos padrões de qualidade, com 

princípios éticos e com visão holística dos problemas da saúde. 

c) Como profissional farmacêutico deverá ser capaz de tomar decisões visando o uso 

apropriado e eficácia da força de trabalho, de medicamentos, equipamentos, procedimentos e práticas 

concernentes à sua área de trabalho. 

d) Deverá desenvolver espírito de liderança que envolva compromisso, responsabilidade, 

empatia, habilidade para tomada de decisões. 

e) O egresso deverá estar habilitado para a atividade administrativa, ou seja, deve estar    

apto para tomar iniciativas, fazer o gerenciamento e administração tanto da força de trabalho quanto 

dos recursos físicos, materiais e de informações. 

f) Deverá ser capaz de aprender continuadamente na sua prática profissional. 

g) Deverá ter responsabilidade e compromisso com a educação e o treinamento/estágios 

das futuras gerações de profissionais, proporcionando condições para que haja benefício mútuo entre 



 

 
 

os futuros profissionais e os profissionais dos serviços, inclusive, estimulando e desenvolvendo a 

mobilidade acadêmico-profissional. 

h) Deverá ser capaz de participar de projetos de pesquisa e propor soluções inovadoras 

em sua área de atuação. 

 

1.3  PERFIL PROFISSIONAL DO EGRESSO 

 Farmacêutico, com formação generalista, humanista, crítica e reflexiva. O farmacêutico tem 

como atribuições essenciais a prevenção, promoção, proteção e recuperação da saúde humana, 

desenvolvendo atividades associadas ao fármaco e ao medicamento, às análises clínicas e 

toxicológicas e ao controle, produção e análise de alimentos. O farmacêutico deverá ser um 

profissional com conhecimentos científicos, capacitação técnica e habilidades para definição, 

promoção e aplicação de políticas de saúde, participação no avanço da ciência e tecnologia, atuação 

em equipes multidisciplinares, em todos os níveis de atenção sanitária. A capacitação profissional 

deve estar alicerçada no desenvolvimento de competências para o exercício do pensamento crítico e 

juízo profissional; gerenciamento, análises de dados, documentação, tomada de decisões e solução 

de problemas; comunicação orla e escrita; construção do conhecimento e desenvolvimento 

profissional; interação social; atuação ética e responsável, com compreensão da realidade social, 

cultural e econômica de seu meio.  

O profissional deverá compreender as diferentes concepções da saúde e enfermidade. Os 

princípios psicossociais e éticos das relações e os fundamentos do método científico; distinguir 

âmbito e prática profissional, inserindo sua atuação na transformação de realidades, em benefício da 

sociedade.  

 

1.3.1. Perfis específicos:  

 

A complexidade das áreas de atuação ✁ medicamento, análises clínicas e toxicológicas e 

alimentos: Não permite o delineamento de um único perfil profissional, mas de perfis que 

contemplem as respectivas modalidades. As atividades em cada uma destas áreas exigem 

competências e habilidades específicas requerendo formação técnico-científica diferenciada, com 

espaço próprio para serem adequadamente desenvolvidas. O Graduado em Curso de Farmácia 

receberá o título de Farmacêutico seguido da(s) modalidade(s) cursada(s), assim denominadas: ·  



 

 
 

Medicamentos ·  Análises Clínicas e Toxicológicas ·  Alimentos 

A formação do Farmacêutico tem por objetivo dotar o profissional dos conhecimentos requeridos 

para o exercício das seguintes competências e habilidades gerais: 

a) Atenção à saúde: os profissionais de saúde, dentro de seu âmbito profissional, devem 

estar aptos a desenvolver ações de prevenção, promoção, proteção e reabilitação da saúde tanto em 

nível individual quanto coletivo. 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. Os 

profissionais devem realizar seus serviços dentro dos mais altos padrões de qualidade e dos 

princípios da ética/bioética, tendo em conta que a responsabilidade da atenção à saúde não se encerra 

com o ato técnico, mas sim, com a resolução do problema de saúde, tanto em nível individual como 

coletivo; 

b) Tomada de decisões: o trabalho dos profissionais de saúde deve estar fundamentado na 

capacidade de tomar decisões visando o uso apropriado, eficácia e custo- efetividade, da força de 

trabalho, de medicamentos, de equipamentos, de procedimentos e de práticas. Para este fim, os 

mesmos devem possuir competências e habilidades para avaliar, sistematizar e decidir as condutas 

mais adequadas, baseadas em evidências científicas; 

c) Comunicação: os profissionais de saúde devem ser acessíveis e devem manter a 

confidencialidade das informações a eles confiadas, na interação com outros profissionais de saúde 

e o público em geral. A comunicação envolve comunicação verbal, não-verbal e habilidades 

tecnologias de comunicação e informação; 

d) Liderança: no trabalho em equipe multiprofissional, os profissionais de saúde deverão 

estar aptos a assumir em posições de liderança, sempre tendo em vista o bem estar da comunidade. 

A liderança envolve compromisso, responsabilidade, empatia, habilidade para tomada de decisões, 

comunicação e gerenciamento de forma efetiva e eficaz;  

e) Administração e gerenciamento: os profissionais devem estar aptos a tomar iniciativas, 

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

de informação, da mesma forma que devem estar aptos a serem empreendedores, gestores, 

empregadores ou lideranças na equipe de saúde; 

f) Educação permanente: os profissionais devem ser capazes de aprender continuamente, 

tanto na sua formação, quanto na sua prática. Desta forma, os profissionais de saúde devem aprender 

a aprender e ter responsabilidade e compromisso com a sua educação e o treinamento/estágios das 



 

 
 

futuras gerações de profissionais, mas proporcionando condições para que haja benefício mútuo entre 

os futuros profissionais e os profissionais dos serviços, inclusive, estimulando e desenvolvendo a 

mobilidade acadêmico-profissional, a formação e cooperação por meio de redes nacionais e 

internacionais.  

O Farmacêuticos com formação generalista e humanística, com espírito crítico e reflexivo, 

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

a) Farmacêuticos capacitados para o exercício de atividades referentes aos fármacos e 

aos medicamentos, às análises clínicas e toxicológicas e ao controle de produção e análises de plantas 

medicinais e alimentos. 

b) Farmacêuticos capacitados a compreensão da realidade social, cultural e econômica 

do seu meio, atuando com princípios éticos para transformação da realidade em benefício da 

sociedade. 

c) Farmacêuticos capacitados a enfrentar os desafios de um mundo globalizado, onde os 

avanços científicos ocorrem rapidamente; 

A formação do Farmacêutico tem por objetivo dotar o profissional dos conhecimentos 

requeridos para o exercício das seguintes competências e habilidades específicas: 

a) Conhecer a legislação e respeitar os princípios éticos inerentes ao exercício 

profissional; 

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

manutenção, prevenção, proteção e recuperação da saúde, sensibilizados e comprometidos com o ser 

humano, respeitando-o e valorizando-o; 

c) Atuar multi, inter e transdisciplinarmente com extrema produtividade na promoção da 

saúde baseado na convicção científica, de cidadania e de ética; reconhecer a saúde como direito e 

condições dignas de vida e atuar de forma a garantir a integralidade da assistência, entendida como 

conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, 

exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema; 

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

forma de participação e contribuição social; 

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

científicos; 

f) Desenvolver assistência farmacêutica individual e coletiva; 

g) Desenvolver atenção farmacêutica e prestação de serviços, sendo capaz aplicar 



 

 
 

injetáveis, executar pequenos curativos, nebulização e/ou inalação; verificar temperatura e pressão 

arterial; determinar parâmetros bioquímicos e fisiológicos; proceder a guarda e aplicação de 

medicamentos biológicos e perecíveis; 

h) Avaliar as interações medicamento/medicamento e alimento/medicamento; 

i) Interpretar e avaliar prescrições; 

j) Atuar na dispensação de medicamentos e correlatos; 

k) Exercer a dispensação e administração de nutracêuticos e de alimentos de uso enteral e 

parenteral; 

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

e controle de qualidade de insumos, fármacos sintéticos e naturais, medicamentos, cosméticos e 

medicamentos homeopáticos; 

m) Atuar em órgãos de regulamentação e fiscalização do exercício profissional e de 

aprovação, registro e controle de medicamentos; 

n) Atuar na avaliação toxicológica de medicamentos, cosméticos e alimentos; 

o) Deter conhecimentos de métodos epidemiológicos para levantar e analisar a ocorrência, 

a determinação e a distribuição dos fatores de risco e das doenças que alteram o estado de saúde da 

população; 

p) Conhecer a importância do Estado e da Sociedade nas Políticas de Saúde para analisar 

crítica e reflexivamente os problemas de saúde tanto no campo individual como no coletivo; 

q) Compreender o processo saúde-doença, na perspectiva da homeopatia e os princípios 

fundamentais que norteiam esta prática terapêutica. 

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

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

s) Gerenciar farmácia de dispensação; 

t) Atuar no âmbito hospitalar sendo capaz de gerenciar, desenvolver infraestrutura, 

preparar, distribuir, dispensar e controlar medicamentos e correlatos, bem como estar apto para 

proceder ao fracionamento e preparo de medicamentos; 

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

análises clínico-laboratoriais, incluindo os exames hematológicos, bioquímicos, imunológicos, 

microbiológicos, parasitológicos, urinálise e citológicos, bem como análises toxicológicas, dentro 

dos padrões de qualidade e normas de segurança; 

v) Realizar procedimentos relacionados à coleta de material para fins de análises 



 

 
 

laboratoriais e toxicológicas; 

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

laboratoriais; 

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

toxicológicas; 

y) Formular e produzir medicamentos e cosméticos em qualquer escala; conhecendo todas 

as etapas que envolvem a produção de medicamentos e cosméticos, suas variáveis, normativas, 

interagindo nos setores para a resolução das mais variadas emergências; 

z) Deter amplo conhecimento das técnicas de manipulação de formas farmacêuticas não 

estéreis, estéreis e cosméticos; 

aa) Interpretar com exatidão e criticamente receitas magistrais e oficinais; 

bb) Conhecer e caracterizar as principais matérias primas e fármacos como fonte de 

produção de formas farmacêuticas; 

cc) Apresentar embasamento químico destinado a detectar incompatibilidades e alterações 

dos princípios ativos mais frequentes na Farmácia Magistral; 

dd) Desenvolver atividades de garantia e controle da qualidade de medicamentos, 

cosméticos, processos e serviços onde atue o farmacêutico; 

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

tecnicamente por análises de alimentos, de nutracêuticos, de alimentos de uso enteral e parenteral, 

suplementos alimentares, desde a obtenção das matérias primas até o consumo; 

ff) Deter conhecimentos básicos de métodos terapêuticos alternativos. 

 

1.3.2 Competências e Habilidades  

De acordo com o parecer CNE/CES RESOLUÇÃO Nº 6, DE 19 DE OUTUBRO DE 2017, 

as competências esperadas para o Farmacêutico são: 

 

1.3.2.1 Atribuições Profissionais do Farmacêutico no Brasil  

  

De acordo com a Resolução do Conselho Federal de Farmácia nº 572, de 25 de abril de 2013, 

as especialidades farmacêuticas são agrupadas em 10 linhas de atuação: alimentos; análises clínico-

laboratoriais; educação; farmácia; farmácia hospitalar e clínica; farmácia industrial; gestão; práticas 

integrativas e complementares; saúde pública e toxicologia. Segundo o CFF, atualmente, para efeito 



 

 
 

de registro de certificados e títulos na carteira profissional, estão previstas 135 especialidades, sendo 

que 4 delas foram publicadas após a edição desta resolução. As que se segue: PUBLICADAS APÓS 

EDIÇÃO DA RESOLUÇÃO/CFF Nº 572, DE 25/04/2013: Floralterapia (Resolução nº 611/2015), 

Perfusão sanguínea (Resolução nº 624/2016), Saúde Estética (Resoluções nºs 573/2013, 616/2015 e 

645/2017) e Vacinação (Resolução nº 654/2018), as quais foram contempladas na resolução CFF Nº 

572, DE 25/04/2013. 

Segundo o CFF o Farmacêutico no Brasil tem buscado mudanças necessárias na realidade da 

profissão e da classe farmacêutica, demonstrando a importância deste profissional na relação saúde 

e doença, colocando em pauta questões fundamentais na definição de ações estratégicas voltadas ao 

atendimento dos interesses da categoria e dos usuários de medicamentos e serviços farmacêuticos. 

O profissional Farmacêutico está inserido contemplando seus conhecimentos teóricos e 

técnicos da graduação farmacêutica, com o objetivo de identificar, avaliar, orientar, dispensar, 

diagnosticas o indivíduo e a comunidade. O Farmacêutico, dentro de suas especificidades 

profissionais, atua no âmbito da farmácia e drogarias, hospitalar, posto de saúde, Instituições de 

Ensino Superior, laboratórios, Institutos periciais, nas comunidades, entre outros, sempre voltado 

para o objetivo de promover, em seu trabalho, o respeito à dignidade e integridade do ser humano, 

com promoção na saúde e qualidade de vida. Contribui e reconhece a importância de sua atuação 

para a melhoria das condições sociais da população, razão pela qual desenvolve ensino, e extensão 

voltados para a diversidade e consciência humana, buscando o desenvolvimento da democracia, a 

promoção da cidadania e o atendimento às demandas de diversos segmentos da sociedade. Várias 

ações de Responsabilidade Social são norteadas pelas diretrizes do Projeto de Desenvolvimento 

Institucional interligados com o próprio PPC do curso. Faz parte da missão da IES contribuir para 

melhorar a vida das pessoas por meio da educação responsável. Para alcançar esse objetivo, a 

Faculdade e o curso de Farmácia desenvolve Projetos Institucionais de Responsabilidade Social e 

Sustentabilidade, voltados para a diversidade e consciência humana, buscando o desenvolvimento 

da democracia, a promoção da cidadania e o atendimento às demandas de diversos segmentos da 

sociedade. A garantia deste comprometimento institucional dá-se por meio das políticas 

institucionais do Centro Universitário Vale do Iguaçu .  

 

1.3.2.2. Farmacêutico na dispensação  

 

 O farmacêutico, atualmente, se apresenta como o membro da equipe de saúde mais acessível 



 

 
 

e primeira fonte de assistência e aconselhamento em cuidados gerais de saúde (REMINGTON, 

2005).  Segundo o CFF, a sua reaproximação da farmácia e atuação na atenção aos pacientes, 

deixando de concentrar suas ações exclusivamente no medicamento, fizeram com que o processo de 

dispensação passasse a ser compreendido como ação essencial para a promoção da saúde e o uso 

racional de medicamentos (URM). A Lei nº 13.021/2014, que dispõe sobre o exercício e a 

fiscalização das atividades farmacêuticas, corrobora com essa aproximação entre o profissional e o 

paciente, conforme descrito a seguir: Art. 2º Entende-se por assistência farmacêutica o conjunto de 

ações e de serviços que visem a assegurar a assistência terapêutica integral e a promoção, a proteção 

e a recuperação da saúde nos estabelecimentos públicos e privados que desempenhem atividades 

farmacêuticas, tendo o medicamento como insumo essencial e visando ao seu acesso e ao seu uso 

racional.  

 O curso nas suas atividades prestadas em projetos de extensão vem de encontro a orientação 

e prestação de serviços sobre o uso racional de medicamentos (URM), ao qual busca contribuições 

positivas quando refere-se a complicações e uso desnecessários atribuídos pela ingestão ou 

administração de medicamentos que muitas vezes não seriam necessário fazer uso.  As atividades 

que estão voltadas para estes serviços são oferecidas em escolas, asilos, em programas de saúde 

governamental, como o Hiperdia e comunidades em geral, buscando sempre a promoção da saúde 

de todos, mas também voltado para o convencimento do paciente com a utilização de medicamentos 

para tratamentos de doenças crônicas e com isso a adesão ao medicamento e possivelmente a melhora 

do quadro clínico do indivíduo. Para o acadêmico de farmácia, vale a contribuição para que o mesmo 

utilize de conhecimentos teóricos e prático/técnicos, ao qual aprimora sua futura vivencia 

profissional, bem como mostrar-lhe da importância do farmacêutico neste contexto.   

 

1.3.2.3 Farmacêutico na área dos alimentos  

 

 O farmacêutico pode atuar em diversas áreas, incluindo a área de alimentos.  Neste contexto 

é uma atribuição relacionada no perfil de correlação dos alimentos muitas vezes servirem como uma 

proposta de tratamento. Os alimentos são fontes de vitaminas, minerais, aminoácidos. Ou seja, são 

essenciais para o funcionamento do organismo, podendo contribuir positivamente ou negativamente 

com o funcionamento do corpo. De acordo com essas características, os alimentos podem interagir 

com medicamentos facilitando ou dificultando sua absorção e todo o seu metabolismo, bem como 

podendo ser adjuvantes em tratamentos farmacológicos. 



 

 
 

 Na área alimentícia a contribuição do farmacêutico ocorre de diversas formas. Sendo algumas 

delas: deompetênciassenvolver métodos de obtenção de produtos alimentares para uso humano e 

veterinário,  controle microbiológico, químico, sensorial e físico-químico, bem como atuar no 

desenvolvimento de processos fermentativos, de formulações nutracêuticas e alimentos de uso 

enteral e parenteral, realizar e controlar análises bromatológicas e toxicológicas, atuar na 

normatização e fiscalização junto à vigilância sanitária de alimentos, controle de qualidade em todos 

os processos que tangem à alimentos e treinamentos da equipe de acordo com as normas de Boas 

Práticas de Fabricação.  

 Como proposta de projeto de atividades prestadas à comunidade local e regional é oferecida 

orientações na forma de palestras ou conversações sobre as melhorias que os alimentos podem 

oferecer ao organismo do individuo e da mesma forma também podendo ser extremamente danosos 

ao mesmo. O curso busca promover atividades em praças, escolas, grupos de moradores de bairros 

e outros estabelecimentos que buscam informações sobre este ponto de vista.   Para tanto também se 

promove orientação, tendo também como ganho ao acadêmico o aprimoramento de técnicas e 

inserção no mundo da atuação do Profissional de farmácia.   

 

 

1.3.2.4 Farmacêutico na área das análises clínico-laboratoriais 

 

 Uma das mais importantes áreas de atuação do farmacêutico é o setor de Análises Clínicas e 

Toxicológicas. O farmacêutico atua na realização de exames laboratoriais e toxicológicos; pesquisa 

e extensão na área de análises clínicas e toxicológicas; gerenciamento de laboratórios; planejamento 

e gestão em serviços farmacêuticos no setor; atuação como docente em farmácia bioquímica clínica; 

magistério superior; assessoria e consultoria em análises clínicas e na área de garantia da qualidade 

em laboratórios clínicos, além da citopatologia. 

  Para o Conselho Regional de Farmácia do Paraná (CRF-PR), a área das Análises Clínicas e 

Toxicológicas é um setor que exige dos responsáveis técnicos  farmacêuticos dos laboratórios muita 

responsabilidade e ética no cumprimento de seus deveres. A RDC n° 302 da ANVISA traz em seu 

texto normas que obrigam aos profissionais responsáveis por serviços de análises a prestarem 

serviços com qualidade evitando concorrência desleal. Para que isso ocorra, é necessário a 

atualização permanente de seus conhecimentos técnicos e na gestão de qualidade. 

 O curso de farmácia do Centro Universitário Vale do Iguaçu  promove ações simples, porém 



 

 
 

com grandes ganhos para ambos os envolvidos, comunidade em geral e o curso em si. Uma das 

propostas de atividades oferecidas ocorre nas escolas, creches, asilos, pequenos bairros, postos de 

saúde, entre outros, ao qual são orientados sobre as parasitoses, anemias, dislipidemias em crianças, 

idosos, e demais indivíduos, explanando sobre os problemas que os parasitas podem causar no 

organismo do homem e de animais, agentes transmissores, diagnósticos e tratamentos (CUNHA, 

1982).  

 A atividade ofertada está voltada para a coleta de material fecal, para que as análises possam 

ser realizadas pelos acadêmicos nos laboratórios de saúde da IES, com proposta de identificar os 

parasitas mais prevalentes e causadores de danos a saúde do indivíduo, comprometendo 

desenvolvimento, físico e psíquico. No segmento do projeto ofertado é proposta a devolutiva sobre 

os resultados nos locais (escolas, creches, etc) na forma de palestras ou atividades lúdicas, que 

corroboram para melhor entendimento e com isso promover o benefício no contexto da recuperação 

do indivíduo, seja de forma medicamentosa, para a adesão ao uso do fármaco antiparasitário, ou até 

mesmo no sentido de profilaxias para a prevenção de novos casos ou agravamento dos mesmos. Para 

os acadêmicos o ganho está em duas áreas importantes da assistência a saúde e também na atividade 

de laboratorista clínico. Este setor de atuação sofre constantes mudanças tecnológicas, mudando o 

perfil dos profissionais, exigindo-lhes mais e melhor capacitação. 

 

1.3.2.5 Farmacêutico na área na farmácia 

 

 Os medicamentos constituem ferramentas poderosas para mitigar o sofrimento humano. 

Produzem curas, prolongam a vida e retardam o surgimento de complicações associadas às doenças, 

facilitando o convívio entre o indivíduo e sua enfermidade. Entretanto, fatores relacionados ao 

processo de utilização dos medicamentos se refletem no efeito terapêutico desejado, e, por isso, nem 

sempre exercem plenamente sua função. Desta forma, torna-se importante instruir o paciente acerca 

do uso dos medicamentos psicotrópicos, identificando potenciais barreiras que podem comprometer 

o sucesso do tratamento.  

 Atualmente, a profissão farmacêutica está se movendo de um paradigma técnico para outro 

social, com prestação de serviços focados no usuário de medicamentos. No Brasil, essa 

transformação paradigmática tem contribuído de forma significativa para a evolução da profissão e 

criado expectativas nos profissionais em relação à dignificação dessa atividade, oferecendo uma 

oportunidade de resgate da relação farmacêutico paciente, há muito tempo perdida nas farmácias. 



 

 
 

Dentre as práticas assistenciais desenvolvidas pode-se destacar o serviço de Dispensação 

Farmacêutica. Esta, não configura apenas a ocasião em que determinada receita ou prescrição é 

aviada. Não é troca de mercadorias por receita médica e sim, tão ou mais importante que o 

medicamento recebido pelo paciente, é a informação envolvida neste processo. O fluxo da 

informação, previamente iniciado na consulta médica, tem continuidade no recinto da farmácia. 

 � ✁✒✆✡✝ ✝✔✂✆✂✁✂ ✂✕ ✠☛✆✟✝✡ ✂✆✝�✂☎✝✡✄ ✌☎✟✠✟✎✌✎✂✡ ✠✝✍☎✌✎✌✡ ✌ ✗✌☎✂✄✓✖✝ ✔✌✆✕✌✁✘✒☎✟✁✌✝✄ ✡✖✝

orientações, esclarecimento de dúvidas, informações voltadas à doenças, medicamentos, evolução 

do paciente, reações adversas, priorizando o uso racional de medicamentos, favorecendo a adesão ao 

tratamento. Este projeto também é oferecido a vários públicos, mais principalmente aos idosos, mães 

e escolares que adotam a práticas de automedicação, ao qual acaba favorecendo o aparecimento de 

doenças promovidas por medicamentos. 

 O programa HIPERDIA, programa este governamental, é um dos grandes focos de atividades 

prestadas pelos alunos e professores da IES do curso de farmácia. Neste processo consegue-se 

perceber que os dados apresentados por diversas pesquisas, mostrando que muitos pacientes em 

tratamento de doenças crônicas como a hipertensão e o diabetes, não seguem corretamente os 

tratamentos propostos, por não saberem qual é a indicação do medicamento, qual doença estão 

tratando, por quanto tempo precisarão usar o medicamento, formas de uso, entre tantas outras 

situações. O aluno do curso de farmácia consegue colocar em prática seus conhecimentos tanto em 

relação aos medicamentos, a alterações fisiológicas do paciente, quando este lhe apresenta resultados 

laboratoriais para serem analisados e também sobre a nova prática do farmacêutico prestando a 

✗✏✡✡✟✡☎✘✄✁✟✌ ✝✌✆✕✌✁✘✒☎✟✁✌✝ ✂ ✕✌✟✡ ✂✡✂✂✁✟✔✟✁✌✕✂✄☎✂ ✁✝✕✝ ✔✌☎✝✆ ✕✒✍☎✟✎✟✡✁✟✂✍✟✄✌✆ ✌✡✡✝✁✟✌ ✌ ✏☎enção 

farmacêutica, disciplina essa que vem ganhando campo no cenário da atuação do profissional 

farmacêutico clínico.   

 Muitas são as áreas de atuação e oferta de serviços prestados pelo farmacêutico, vale a pena 

descrever que também é contemplado o profissional Farmacêutico na área na farmácia hospitalar e 

clínica, na farmácia industrial, farmacêutico gestor, na área das práticas integrativas e 

complementares e  o Farmacêutico na área na saúde pública e toxicologia. 

Assim, Martins (2008, p. 203) aponta ✁✒✂ ✌✝ ✂✄✡✟✄✝✗ � ✂✆✝✂✝✡☎✝ ✝ ✁✝✄✁✂✟☎✝ ✎✂ ✡✌✍✌ ✎✂ ✌✒✍✌

que vai além do tradicional espaço físico, compreendendo todos os demais, dentro e fora da IES, é 

nesse espaço que se realiza o processo histórico-social com suas múltiplas determinações, passando 

a expressar um conteúdo multi, inter e transdisciplinar, como exigência decorrente da própria prática. 

É dessa maneira que as Faculdades Integradas do Vale do Iguaçu (Uniguaçu) encara o 



 

 
 

processo de desenvolvimento dos acadêmicos, buscando aliar os conhecimentos trabalhados na sala 

de aula diretamente com a práxis social e a extensão universitária. Colocando, portanto em prática a 

interligação entre o ensino superior com suas atividades de ensino, com as demandas econômicas, 

sociais e culturais das regiões de abrangência da instituição, a qual atinge o sul do Paraná e o Norte 

de Santa Catarina. 

Nesse contexto, as atividades de ação extensionista devem ir além da prestação de serviços 

(assistências, consultorias, assessorias, atendimento nas empresas juniores), da difusão cultural 

(eventos e toda uma vasta gama de realizações artísticas ou culturais), ou da disseminação de 

conhecimentos (cursos, seminários, palestras, conferências) para poder suprir a comunidade, e os 

acadêmicos, de conhecimento. Mais do que na simples formulação da missão institucional, é na 

✁✝✕✂✆✂✂✄✡✖✝ ✎✂✡☎✌ ✟✎✂✄☎✟✎✌✎✂✄ ✄✌ ✠✟✠✘✄✁✟✌ ✎✂✡☎✂ ✁✝✄✁✂✟☎✝✁ ✗✁✄✡✟✄✝ ✂✆✌ ✠✌✍✂✆ ✂ ✁✝✕✂✆✝✕✟✡✡✝ ✡✝✁✟✌✍✝

pela comunidade acadêmica que a IES promove a integração entre ensino, pesquisa e extensão.  

Segundo Carbonari e Pereira (2007) o grande desafio da extensão é repensar a relação do 

ensino e da pesquisa às necessidades sociais, estabelecer as contribuições da extensão para o 

aprofundamento da cidadania e para a transformação efetiva da sociedade. Por isso, o modelo ideal 

de extensão não consiste em apenas prestar auxílio à sociedade, mas levar contribuições que visam 

a melhoria dos cidadãos. O entendimento a respeito da relação entre extensão e sociedade, é uma 

visão fundamental que possibilita a qualidade da assistência prestada para as pessoas. 

A Instituição, em sua ampla constituição, desenvolve, a mais de dez anos projetos de extensão 

que, além do processo de aprendizagem, promovem desenvolvimento social, cidadania, 

responsabilidade social e ambiental, inovação e empreendedorismo. 

Na LDBN 9394/96, Art. 43, inciso VII, prevê que a extensão deve ser aberta à participação 

da população, visando à difusão das conquistas e benefícios resultantes da criação cultural e da 

pesquisa científica e tecnológica geradas na instituição de ensino. Esse processo deve ser respeitado 

para que sempre ocorra a aproximação entre instituição e sociedade. 

Assim, em 2003, a Instituição apresentou um projeto na câmara municipal de Vereadores de 

União da Vitória, sobre a conversão do valor referente ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer 

Natureza (ISS) em bolsas parciais de estudo para alunos matriculados na Uniguaçu. O projeto foi 

aprovado e culminou na edição da Lei Municipal nº 3085 de 29 de setembro de 2003, que entrou em 

vigor em janeiro de 2004. 

Portanto, desde de 2004, como uma das políticas de extensão da instituição em conjunto com 

o Munícipio de União da Vitória, parte do ISS recolhido pela Instituição passa ser destinado a bolsas 



 

 
 

para alunos economicamente carentes, devidamente matriculados nos cursos de graduação da 

instituição. A existência dessas bolsas, integrais ou parciais, propicia uma maior eficácia no 

desenvolvimento de atividades de extensão porque em contrapartida às bolsas recebidas, os 

acadêmicos passam a estar à disposição de seus orientadores para o desenvolvimento de projetos 

voltados aos interesses da comunidade, tornando-se agentes de transformação das realidades sociais 

e locais. À Instituição cabe gerenciar, organizar e implementar os programas, fornecendo apoio 

técnico e científico, destinando também, professores orientadores. Estes estão subordinados às 

coordenações dos respectivos cursos de graduação e à Coordenação Geral de Atividades 

Complementares e Sociais e à Secretaria Geral de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão. 

A Uniguaçu trabalha na viabilidade da realização de políticas de extensão, principalmente na 

busca pela capacitação do profissional dentro do mercado de trabalho, bem como do futuro 

profissional, com vistas à preparação do acadêmico, com isso, envolve os membros da comunidade, 

para o enfrentamento de situações cotidianas e dos mais variados desafios impostos à sociedade. 

Como parte da política de extensão, as propostas de atividades levam em consideração, 

sempre, cinco modalidades de extensão a seguir: 

a) Cursos de Extensão: são aqueles ministrados que respondem a demandas, atendidas, ou não, pela 

atividade regular do ensino formal de graduação ou de pós-graduação. Esses cursos podem ser 

predominantemente presenciais. 

b) Eventos: são atividades de curta duração como: palestras, seminários, exposições, congressos, 

entre outras, que contribuem para a disseminação do conhecimento. Destacam-se os Simpósios de 

cada grande área da Instituição, os quais são recorrentes e programáveis a cada ano.  

c) Projetos de Extensão Continuados: têm como objetivos o desenvolvimento de comunidades, a 

integração social e a integração com instituições de ensino. São projetos desenvolvidos ao longo do 

ano letivo, podendo ser renovados no ano seguinte, mediante solicitação encaminhada à Secretaria 

Geral de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão. 

d) Programas especiais, ou regimes especiais: prevêem a realização contínua, ou inovadora de 

disciplinas presentes nas matrizes curriculares dos cursos, as quais poderão ser aproveitadas nos 

cursos de graduação da Instituição, após solicitação formal, por parte do aluno, aos colegiados. 

Servem, também, como processo de nivelamento e reenquadramento das disciplinas. 

e) Programas permanentes: são empreendimentos que se caracterizam por uma organização estável 

e por disponibilizar a divulgação científica, artística e cultural tendo a sociedade e várias 

comunidades atendidas no transcorrer do ano letivo. Aqui se encaixam os estudantes da bolsa ISS. 



 

 
 

 Assim, Uniguaçu desenvolve, de forma plena e consistente, os projetos de extensionistas 

dentro das grandes áreas do conhecimento que abarcam os cursos de graduação da Instituição.  

Todos os projetos de extensão têm seu enquadramento em uma das cinco modalidades de 

extensão prevendo o encaixe da proposta em uma das quatro áreas temáticas a seguir: 

a) Acadêmico: Busca realizar ações de melhoria institucional, no que diz respeito à formação dos 

docentes e discentes e sociedade. 

 b) Cultural: Tem o propósito desenvolver ações de valorização e disseminação do conhecimento 

na IES e nas comunidades ao seu entorno demais segmentos da sociedade. 

c) Científico: Busca promover ações de desenvolvimento técnico-científico de relevância acadêmica 

e social na resolução de problemas sociais. 

d) Responsabilidade social: Realizar ações que conduzam ao desenvolvimento e a conscientização 

da comunidade com relação aos valores da ética e da sustentabilidade, promovendo uma sociedade 

mais justa, cidadã e ativa. 

 A Instituição tem desenvolvimento, e envolvimento de todos os seus cursos de graduação, em 

projetos extensionistas que envolvem as modalidades e temáticas, dentro do Programa de Extensão, 

no qual são cadastrados os projetos de extensão.  

 Na busca pela integração e expansão do conhecimento e da práxis constante, a Uniguaçu 

desenvolve os seguintes projetos para o curso de farmácia:  

 

1.3.2.6 Atividades do Curso 

 

a) �✆✝�✂☎✝ ✗✞✄✟✑✒✌✓✒ ✄✌ �✆✌✓✌✝✄ ✝ ✁✒✌✍ ✡✂ ✂✄✁✒✌✎✆✌ ✄✌ ✕✝✎✌✍✟✎✌✎✂ ✎✂ �✆✝✑✆✌✕✌ �✂✆✕✌✄✂✄☎✂✄ ✄✌

temática Responsabilidade Social, em qual o curso de farmácia desenvolve suas atividades voltadas 

para a oferta de aferição da pressão arterial sistêmica, avaliação de glicose capilar, atenção 

farmacêutica e desenvolvem atividades de orientação e conscientização a partir de estudos realizados 

em sala de aula e em aulas práticas às comunidades ao em torno da instituição, à cidade de União da 

Vitória e Porto União, bem como às cidades de Bituruna, General Carneiro, Porto Vitória, Canoinhas, 

Caçador, Três Barras, Irati, Rio Azul, Rebouças, Mallet, São Mateus, Antônio Olinto, Paula Freitas, 

Paulo Frontin, Cruz Machado, entre outras. O foco é desenvolver processos de orientações e 

acompanhamentos ao que tange à saúde, aos cuidados com a automedicação, aos cuidados com a 

pele, farmacoterapias, polifarmacia, entre outros.  



 

 
 

b) �✆✝�✂☎✝ ✗✎✂ �✆✝✎ução de Artigos Científico-✏✁✌✎✘✕✟✁✝✡ ✆�✄��✏✁✌✝✄ ✎✂✡✂✄✠✝✍✠✟✎✝ ✂✝✆ ☎✝✎✝✡ ✝✡

cursos de graduação da Instituição, enquadrando-se na modalidade de Projeto de Extensão 

Continuado, na área temática Acadêmica, o projeto prevê o envolvimento do acadêmico, do egresso 

e do aluno da pós-graduação, bem como da comunidade, ao que tange à produção de textos 

acadêmicos no aprimoramento do sujeito como pesquisador e agente da sociedade. Os encontros 

acontecem quinzenalmente de forma calendarizada. 

c) �✆✝�✂☎✝ ✗�✂ ✝✍✂✝ ✄✝ �✟✝✍✂✝✝✄ ✎✂✡✂✄✠✝✍✠✟✎✝ ✂✂✍✝ ✁✒✆✡✝ ✎✂ ✝✌✆✕☛✁✟✌✄ ✂✄✁✒✌✎✆✝ ✄✌ ✕✝✎✌✍✟✎✌✎✂ ✎✂

Programa Permanente, nas áreas temáticas Acadêmica e Cultural. O projeto atende os Centros de 

Educação Infantil, de União da Vitória e Porto União, orientando os alunos, pais, professores e 

comunidade como prevenir-se contra o piolho, bem como desenvolver o tratamento específico. 

d) �✆✝�✂☎✝ ✗✏☎✂✄✓✖✝ ✝✌✆✕✌✁✘✒☎✟✁✌ ✄✝ �✆✝✑✆✌✕✌ ✂✟✂✂✆✎✟✌✝✄ ✎✂✡✂✄✠✝✍✠✟✎✝ ✂✂✍✝ ✁✒✆✡✝ ✎✂ ✝✌✆✕☛✁✟✌✄

enquadra-se na modalidade de Projeto de Extensão Continuado, na área temática de 

Responsabilidade Social, a atividade de Atenção farmacêutica é uma conduta de orientações 

farmacêuticas, de acompanhamento de pacientes que utilizam medicamentos de forma contínua ou 

de tratamentos por algum período de tempo. Atenção Farmacêutica é o conjunto de ações, 

promovidas por um farmacêutico, em colaboração com os demais profissionais de saúde, que visam 

promover o uso racional dos medicamentos e a manutenção da efetividade e segurança do tratamento. 

e)  �✆✝�✂☎✝ ✗✂✝✆☎✌ ✁✝✕✒✄✟☎☛✆✟✌✝✄ ✎✂✡✂✄✠✝✍✠✟✎✝ ✂✂✍✝ ✁✒✆✡✝ ✎✂ ✝✌✆✕☛✁✟✌✄ ✂✄✁✒✌✎✆✌-se na modalidade 

Programas Permanentes, na área temática Científica, o objetivo do projeto é incentivar, orientar e 

acompanhar o uso de fitoterapia de forma consciente, Tendo como objetivo implantar a fitoterapia 

como uma nova opção terapêutica, resgatando e valorizando a cultura popular no que se refere à 

utilização de plantas medicinais; Orientar a comunidade em relação ao uso correto das plantas 

medicinais, através de palestras educativas, informativos, cartilhas, visitas domiciliares e em grupos, 

como nos Programas HIperdia, 3º Idade, escolas, etc.  

f) �✆✝�✂☎✝ ✗�✂✡✁✌✆☎✂ �✝✕�✡☎✟✁✝ ✁✝✆✆✂☎✝ ✎✝✡ ✄✂✎✟✁✌✕✂✄☎✝✡✝✄ ✝✄ ✎✂✡✂✄✠✝✍✠✟✎✝ ✂✂✍✝ ✁✒✆✡✝ ✎✂ ✝✌✆✕☛✁✟✌✄

enquadra-se na modalidade Programas Permanentes, na área temática Científica, o objetivo do 

projeto promover orientações por meio de palestras e panfletos em Colégios, Empresas, Associações 

de Bairros, Farmácias, Clubes de serviço e outros segmentos da sociedade. Além de estar inserido 

nos projetos de extensão promovidos pelo Núcleo de Políticas Ambientais da IES; na iniciação 

científica e em atividades complementares e projetos sociais. O referido programa está baseado na 

Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS). 

Essas são algumas das atividades de Extensão realizadas pelo curso de graduação de farmácia 



 

 
 

da Uniguaçu. Todas as atividades de extensão são apresentadas/divulgadas na página da Uniguaçu, 

bem como nos murais disponíveis na Instituição, sendo constantemente atualizadas. Cabe, também, 

ao responsável pela atividade sua divulgação.  

 

1.3.3 Relação com a Comunidade 
 

A IES entende o seu desenvolvimento como muito próximo ao da comunidade de que é 

originária e busca a institucionalização de suas atividades de ensino e extensão. O reconhecimento 

✎✂ ✁✒✂ ✗✌ ✂✆✝✎✒✓✖✝ ✎✂ ✁✝✄✂✂✁✟✕✂✄☎✝ ✡✂ ✔✌✄ ✄✌ ✟✄☎✂✆✔✌✁✂ ✂✡✁✝✍✌�✁✝✕✒✄✟✎✌✎✂✝ (RENEX, 1998), leva 

ao enfrentamento da questão da extensão. Esta se coloca como prática que interliga uma faculdade, 

em suas atividades de ensino, com as demandas econômicas, sociais e culturais da região onde se 

instala.  

Assim, a ação extensionista vai além da prestação de serviços (assistências, consultorias, 

assessorias, atendimento nas empresas juniores), da difusão cultural (eventos e toda uma vasta 

gama de realizações artísticas ou culturais), ou da disseminação de conhecimentos (cursos, 

seminários, palestras, conferências). Mais do que na simples formulação da missão institucional, 

� ✄✌ ✁✝✕✂✆✂✂✄✡✖✝ ✎✂✡☎✌ ✟✎✂✄☎✟✎✌✎✂✄ ✄✌ ✠✟✠✘✄✁✟✌ ✎✂✡☎✂ ✁✝✄✁✂✟☎✝✁ ✗Ensino pra valer e compromisso 

✡✝✁✟✌✍✝ ✂✂✍✌ ✁✝✕✒✄✟✎✌✎✂ ✌✁✌✎✘✕✟✁✌ ✁✒✂ ✌ ✏✁☎ ✂✆✝✕✝✠✂ ✌ ✟✄☎✂✑✆✌✓✖✝ ✂✄☎✆✂ ✂✄✡✟✄✝ ✂ ✂✁☎✂✄✡✖✝� 

O acadêmico do curso de Farmácia tem a oportunidade de ampliar seus conhecimentos 

através das experiências do estágio supervisionado, participação em congressos, eventos especiais 

e palestras, desenvolvendo atividades complementares e de extensão. A IES oportuniza a 

participação dos acadêmicos em programas, projetos e atividades de iniciação científica ou 

extensão ou práticas investigativas através dos meios de comunicação e divulgação científicos 

citados abaixo: 

a) Semana de Iniciação Científica: evento realizado pela IES em que os discentes 

podem apresentar trabalhos científicos, sob a orientação de professores dos cursos, realizados 

durante o ano letivo. O trabalho é apresentado para a comunidade em geral via apresentação oral 

ou painéis. 

b) Jornal Institucional: a primeira edição da Gazeta UNIGUAÇU data de 03/03 de 2003 

e durante o período, esse veículo informativo da IES vem mantendo a comunidade universitária 

informada sobre eventos promovidos pelos cursos. São contempladas no jornal, ainda, a produção 

e as atividades técnicas acadêmicas, científicas e artísticas da UNIGUAÇU, divulgadas tanto para 



 

 
 

o público interno quanto para o externo. O Jornal tem mantido uma tiragem média mensal de 10 mil 

exemplares e é distribuído gratuitamente a professores, acadêmicos e técnico- administrativos, 

bem como às escolas secundaristas da região. Circula também em órgãos dos poderes executivo, 

legislativo e judiciário e em redações de veículos de comunicação da cidade. Ex-acadêmicos e 

membros da comunidade universitária também recebem o jornal, que é enviado ainda a outras 

Faculdades da Região do Vale do Iguaçu. Também é possível o acesso ✗✝✄-✍✟✄✂✝✄ na página da IES, 

às edições do Jornal Gazeta UNIGUAÇU (www.uniguacu.edu.br). Suas informações têm se 

constituído em um excelente instrumento de integração entre as diferentes áreas dos Cursos, setores 

da UNIGUAÇU e a comunidade loco-regional. 

c) Comunicação �✁✂-✄☎✂✆✝: A IES possui um sistema de comunicação interno via 

provedor. A comunidade acadêmica pode acessar informações tais como: páginas dos cursos, notas, 

frequência, documentos da Faculdade, atividades, agenda de estágios, TCC´s e eventos, dentre 

outros. Nos Cursos de Pós-Graduação, em caráter experimental, alguns conteúdos e aulas são 

✆✂✌✍✟✄✌✎✝✡ ✗�✄-✍✟✄✂✝ ✆☎✂✍✂ aulas). 

d) Painéis eletrônicos informativos: A estrutura do Centro Universitário comporta  dois 

painéis eletrônicos, no hall de entrada dos prédios (área de convivência e lazer). Proporcionando, 

assim, um sistema de informação ágil, bem como um ambiente mais agradável para a comunidade 

e visitantes, promovendo a socialização das informações. 



 

 
 

e) Revistas Científicas: Cumprindo seu papel de socializadora e difusora de 

conhecimentos, a IES publica semestralmente duas revistas de caráter científico. Trata-se da 

Revista de Estudos Vale do Iguaçu (publicação de artigos, resumos e resenhas dos docentes) e a 

Revista Científica de Periodicidade Anual do Encontro de Iniciação Científica e Mostra de Pós-

Graduação, produzida a partir de artigos dos acadêmicos (participantes e expositores no Programa 

de Iniciação Científica). 

f) Página em rede social Facebook/Instagram para que os acadêmicos tenham suas 

atividades publicadas, assim como é possível atualizar os acadêmicos e comunidade externa em 

relação às atividades desenvolvidas pelo curso e também notícias sobre as áreas de atuação do 

cirurgião-dentista, acesso através do link https://www.facebook.com/Farm%C3%A1cia-

Unigua%C3%A7u-%C3%A9-Show-1700884836630591/ . 

g) Rádio Educadora Uniguaçu: O Centro Universitário Vale do Iguaçu e a Fundação Sagrado 

Coração de Jesus de União da Vitória mantém uma parceria para operação da Rádio Educadora 

Uniguaçu, usando a radiodifusão para a formação cívica, moral, educativa e espiritual. Assim 

como o sonho já realizado do Centro de Eventos Uniguaçu, a Rádio também é uma realização que 

a Instituição busca há anos,  

esta parceria irá difundir novos conhecimentos, contribuir para a cultura e progresso local. Assim 

a Uniguaçu celebra mais uma parceria dando passos ao futuro, parceria esta que foi firmada no dia 

7 de dezembro de 2017. A partir de então a Rádio deixou de ser Rádio Educadora AM 1480 kHz e 

foi denominada Rádio Educadora Uniguaçu FM 101,9, e entre algumas mudanças está  a  

reformulação  da  programação.  A parceria com a Rádio Educadora também vem alicerçar novos 

caminhos para a Uniguaçu, que tem no  seu plano de desenvolvimento futuro, oferecer cursos na 

área de Comunicação. 



76  
  

 
 
 

 
 

h) Centro de Eventos Uniguaçu, conta com mais de 

dois mil metros quadrados e hoje tem capacidade para  receber aproximadamente 3.126 pessoas. 

Constitui-se o maior espaço para eventos da região e foi concebido para suprir as necessidades das 

comunidades de União da Vitória  e  Porto  União  as   quais passam a contar com um espaço para 

receber diversos tipos de eventos culturais e sociais. 

O Curso de Odontologia desenvolverá diversas atividades, tanto para a comunidade interna 

quanto externa. As atividades serão decorrentes de necessidades detectadas pelo próprio curso, como 

para atender uma determinada demanda. 

1.3.4 Politicas das Relações Étnico-Raciais e o Ensino de História e Cultura Afro- Brasileira e Indígena. 

Em junho de 2004 o Conselho Nacional da Educação, através da Resolução N°1, instituiu as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de 

História e Cultura Afro-Brasileira e Africana, estabelecendo (art. 1°, § 1°) que as Instituições de Ensino 

Superior deveriam incluir nos conteúdos de disciplinas e atividades curriculares dos cursos que 

ministram, a Educação das Relações Étnico-Raciais, bem como o tratamento de questões e temáticas 

que dizem respeito aos afrodescendentes, nos termos explicitados no Parecer CNE/CP 003/2004.  

O Curso de Graduação em Farmácia do Centro Universitário Vale do Iguaçu, após deliberação 

junto ao NDE, e posterior aprovação junto ao colegiado, entendeu que tais medidas se constituem de 

orientações, princípios e fundamentos para o planejamento, execução e avaliação da educação, tendo 

por meta promover a educação de cidadãos atuantes e conscientes no seio da sociedade multicultural e 

pluriétnica do Brasil, buscando relações étnico-sociais positivas, rumo à construção de nação 

democrática.  

Assim, em cumprimento ao art. 3º da citada resolução, a Educação das Relações Étnico-Raciais 

e o estudo de História e Cultura Afro-Brasileira, e História e Cultura Africana será desenvolvida por 

meio de conteúdo, competências, atitudes e valores, a serem estabelecidos pela IES e por seus docentes, 

atendendo as indicações, recomendações e diretrizes explicitadas no Parecer CNE/CP 003/2004, 

principalmente na disciplina de Desafios Sociais Contemporâneos, Introdução aos Estudos 

Farmacêuticos, Psicologia, Saúde Pública; Éticas e Bioéticas  e demais áreas afins.  

Importante destacar que a estrutura de implementação da política das relações étnico racial e o 

ensinamento de história e cultura afro-brasileira e indígena está suportada em três pilares: 

a) Consciência política e histórica da diversidade, que conduz a:  igualdade básica de pessoa humana como 

sujeito de direitos;  

b) A compreensão de que a sociedade é formada por pessoas que pertencem a grupos étnico-raciais 
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distintos; conhecimento e à valorização da história dos povos africanos e da cultura afro-brasileira na 

construção histórica e cultural brasileira; superação da indiferença, injustiça e desqualificação com que 

os negros, os povos indígenas e também as classes populares às quais os negros, no geral, pertencem, 

são comumente tratados;  

c) Desconstrução, por meio de questionamentos e análises críticas, objetivando eliminar conceitos, ideias 

e comportamentos; diálogo, via fundamental para entendimento entre diferentes, com a finalidade de 

negociações, tendo em vista objetivos comuns; visando a uma sociedade justa.  

d) Fortalecimento de identidades e de direitos, que orienta a:  desencadeamento de processo de afirmação 

de identidades, de historicidade negada ou distorcida; o rompimento com imagens negativas forjadas; 

esclarecimentos a respeito de equívocos quanto a uma identidade humana universal; combate à privação 

e violação de direitos; ampliação do acesso a informações sobre a diversidade da nação brasileira e sobre 

a recriação das identidades  

e) Ações educativas de combate ao racismo e a discriminações, que encaminha a:  

conexão dos objetivos, estratégias de ensino e atividades com a experiência de vida dos alunos e 

professores; condições para professores e alunos pensarem, decidirem, agirem, assumindo 

responsabilidade por relações étnico-raciais positivas; valorização da oralidade, da corporeidade e da 

arte, por exemplo, como a dança, marcas da cultura de raiz africana, ao lado da escrita e da leitura; 

educação patrimonial, aprendizado a partir do patrimônio cultural afro-brasileiro; cuidado para que se 

dê um sentido construtivo à participação dos diferentes grupos sociais. 

A Educação das Relações Étnico-Raciais e o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e 

Indígena são contempladas, principalmente nas disciplinas de Desafios Sociais Contemporâneos, 

Introdução aos Estudos Farmacêuticos, Psicologia, Saúde Pública; Éticas e Bioéticas  e demais áreas 

afins, além de ser abordado, de forma transversal, em todas as disciplinas que tratam da busca de 

igualdade de direitos; em atividades complementares; na iniciação científica; em projetos de extensão e 

em atividades extracurriculares promovidas pela IES.  

 

1.3.3.1. Regulamento do Núcleo de Direitos Humanos do Centro Universitário Vale do Iguaçu 

(UNIGUAÇU).  

 

REGULAMENTO DO NÚCLEO DE DIREITOS HUMANOS DO CENTRO 

UNIVERSITÁRIO VALE DO IGUAÇU (UNIGUAÇU). 
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CAPÍTULO I DO CONCEITO E OBJETIVOS 

  

Art. 1º. Do Centro Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu), em congruência com a Declaração 

Internacional dos Direitos Humanos (1948) e seus preâmbulos, bem como com o Pacto Nacional 

Universitário, em parceria com o Ministério da Justiça e Cidadania e o Ministério da Educação e Cultura, 

visa, por meio do Núcleo de Direitos Humanos, promover o respeito à diversidade, a cultura de paz e os 

Direitos Humanos, em conjunto com o Núcleo de Apoio ao Discente da Uniguaçu (NADU) e com o 

Núcleo de Acessibilidade da Uniguaçu  

(NAU), de acordo com o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) e o Projeto Pedagógico de Curso 

(PPC) de cada curso.  

Art. 2º. O Núcleo de Direitos Humanos, além da implementação em toda a Instituição do Pacto 

Universitário pela Promoção do Respeito à Diversidade, da Cultura da Paz e dos Direitos Humanos, tem 

como objetivos específicos:  

a) Desenvolver atividades nos cinco eixos estratégicos para o desenvolvimento de atividades de educação 

em Direitos Humanos: Ensino, pesquisa, extensão, gestão e convivência comunitária e universitária;  

b) Incluir nos projetos pedagógicos a matéria de Direitos Humanos, assim como na matriz curricular dos 

cursos;  

c) Definir junto ao colegiado de cada curso a possibilidade de componentes curriculares obrigatórios ou 

optativos;  

d) Promover a formação do corpo docente;  

e) Propor a possibilidade de um curso de pós-graduação em Direitos Humanos, bem como a inserção da 

disciplina de Direitos Humanos, ou na ementa de disciplinas afins, de maneira transdisciplinar, nos 

cursos de graduação e pós-graduação já existentes, assim como nos PPCs de cada curso;  

f) Desenvolvimento de núcleos estudos, de promoção à iniciação científica e de capacitação docente e 

discente em Direitos Humanos;  

g) Aproximar  os  segmentos  da sociedade aos projetos desenvolvidos na instituição, 

objetivando intervir na solução de problemas sociais referentes aos Direitos Humanos;  

h) Valorizar a diversidade a partir da convivência dos sujeitos da sociedade, em todos os âmbitos sociais;  

i) Propor atividades acadêmicas com foco na temática de Direitos Humanos, incluindo os Trabalhos de 

Conclusão de Curso (TCC);  

j) Propor projetos de extensão e clínicas universitárias em Direitos Humanos.  
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CAPÍTULO II DA ORGANIZAÇÃO E COMPETÊNCIAS DA EQUIPE 

  

Art. 3º. O Núcleo de Direitos Humanos é composto pelos seguintes membros:  

a) 1 (um) coordenador, docente da Instituição, designado pela Direção Geral, por seu notório conhecimento 

na área, bem como atuação;  

b) 2 (dois) docentes de cada área a seguir: Ciências Sociais Aplicadas e Humanas;  

c) Ciências da Saúde; Desenvolvimento, Tecnologia e Inovação; Ciências Agrárias;  

d) 2 (dois) discentes, não podendo ser dos últimos dois períodos do curso, de cada área a seguir: Ciências 

Sociais Aplicadas e Humanas; Ciências da Saúde; Desenvolvimento, Tecnologia e Inovação; Ciências 

Agrárias;  

e) 2 (dois) membros da sociedade civil organizada, com notório saber em Direitos Humanos, cultura de 

paz e/ou diversidade.  

Parágrafo Único: Os membros selecionados, ou indicados, poderão permanecer no cargo por um prazo 

mínimo de 2 (dois) anos, podendo ser reconduzidos, se for de interesse tanto da Instituição, como do 

membro.   

Art. 4º. A escolha dos membros integrantes do Núcleo se dá por meio de indicação dos  

Coordenadores de Cursos, do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONSEPE) e da Reitoria do 

Centro Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu), de acordo com suas competências e habilidades 

pertinentes aos objetivos do programa, bem como a partir da legislação vigente.  

Art. 5º. Compete ao coordenador do Núcleo:  

a) Cumprir e fazer cumprir o presente regulamento;  

b) Calendarizar as reuniões, atividades e demais eventos correspondentes ao Núcleo;  

c) Convocar e presidir reuniões;  

d) Representar o Núcleo de Direitos Humanos junto aos demais setores da Instituição;  

e) Promover avaliações sobre as condições de Direitos Humanos de todos os profissionais, estudantes e 

membros da comunidade interna, bem como membros da comunidade externa atendidos pela 

Instituição, buscando o levantamento, produção e difusão de dados sobre violações de Direitos 

Humanos;  

f) Propor políticas que atendam às condições de Direitos Humanos, conforme normativas e 

regulamentações oficiais dos órgãos gestores sobre a educação nacional, estadual e municipal, de âmbito 

público e/ou privado;  

g) Coordenar a elaboração dos relatórios, atas e demais formas de registro sobre os encaminhamentos e as 
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determinações emanadas das ações executadas pelo Núcleo de Direitos Humanos;  

h) Promover campanhas de conscientização sobre importância da observância das normativas legais e 

oficiais sobre os Direitos Humanos que estejam afetas à Instituição e aos seus valores educacionais, 

sociais e culturais;  

i) Articular a relação entre o Núcleo de Direitos Humanos com o Núcleo de Apoio ao Discente da 

Uniguaçu (NADU) e com o Núcleo de Acessibilidade da Uniguaçu (NAU);  

j) Manter comunicação contínua com os coordenadores dos cursos, de maneira que as proposições e 

articulações presentes neste regulamento sejam cumpridas e postas em prática de maneira contínua;  

k) Promover atividades e eventos que visem a divulgação dos preâmbulos da Declaração Internacional dos 

Direitos Humanos, bem como incentivos de políticas de paz e diversidade;  

l) Manter parcerias com organizações da sociedade civil, instâncias participativas, associações e 

instituições públicas e privadas dedicadas aos Direitos Humanos e movimentos sociais que trabalhem 

os Direitos Humanos, mantendo o diálogo entre os núcleos, grupos e linhas de pesquisa.  

m) Participar de comitês e conselhos de Direitos Humanos, no intuito de lidar e reparar violações, 

por meio de ouvidorias e comissões de Direitos Humanos;  

Art. 6º. Compete aos demais membros do Núcleo:  

a) Cumprir e fazer cumprir o presente regulamento;  

b) Participar efetivamente de reuniões e eventos calendarizados;  

c) Elaborar relatórios, atas e demais formas de registro;  

d) Preparar, em consulta com o coordenador, o projeto de programa de trabalho para cada período de 

atividades;  

e) Contribuir com o bom desempenho das funções do Núcleo;  

f) Revisitar documentos e assuntos de caráter geral que possam ser do interesse do Núcleo.  

 

CAPÍTULO III DOS EVENTOS, ATIVIDADES E PROJETOS PROMOVIDOS PELO 

NÚCLEO 

  

Art. 7º. O Núcleo de Direitos Humanos, em conjunto com o Programa de Expansão da Cultura e 

Preservação da Memória Local e Regional e com o Programa de Capacitação Docente Permanente, 

desenvolve eventos e atividades que promovam os Direitos Humanos que sejam congruentes com o 

Pacto Nacional Universitário dos Direitos Humanos e os preâmbulos da Declaração Internacional dos 

Direitos Humanos, abordando as seguintes temáticas:  
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a) Resgate da memória cultural local e regional;  

b) Cultura Indígena;  

c) Cultura Afro Descendente/Quilombola;  

d) Discussão sobre gêneros;  

e) População em situação vulnerável;  

f) Problemas locais.  

Parágrafo Único: No que tange às certificações, quando cabíveis, estas serão de responsabilidade da 

Secretaria Acadêmica do Centro Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu) e/ou demais instituições 

parceiras.  

Art. 8º. Entre as práticas diferenciadas e experiências aproveitáveis, no que tange os Direitos Humanos, 

estão:  

a) Curso de Teoria Crítica em Direitos Humanos em Intercâmbio com a Universidad de Sevilla, aberto a 

todos os acadêmicos e cursos da Instituição, direcionado a acadêmicos, professores e funcionários;  

b) Grupos de Estudo sobre Feminismo e Teoria de Gênero;  

c) Grupo de Estudo sobre Centralidade do Trabalho;  

d) Farmácia Popular;  

e) Atendimento à comunidade local no Núcleo de Práticas Jurídicas e de Serviço Social (NPJSS);  

f) Escritório Modelo de Arquitetura e Urbanismo;  

g) Escritório Modelo de Engenharia Civil;  

h) Departamento Veterinário, com atendimento aos animais de pequeno e grande porte da população de 

baixa renda;  

i) Serviço-Escola de Psicologia, com atendimentos à comunidade em geral, com parcerias e convênios 

com os municípios da região;  

j) Clínica de Fisioterapia, com atendimento à comunidade e com convênios com os municípios 

pertencentes à região.  

Parágrafo Único: também fazem parte das atividades do Núcleo de Direitos Humanos a inserção de 

práticas pedagógicas que tematizam os Direitos Humanos, a diversidade e as políticas de paz no Projeto 

Pedagógico de Curso de cada colegiado, bem como no Plano de Ensino de disciplinas pertinentes às 

temáticas neste regulamento, de maneira transdisciplinar.  

  

CAPÍTULO IV DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
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Art. 11. Os casos omissos neste Regulamento Interno serão analisados e julgados pela Reitoria do Centro 

Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu), ouvida a Equipe do Núcleo.  

Art. 12. O presente Regulamento entrará em vigor a partir da sua data de aprovação pelo Conselho 

Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONSEPE), salvo as disposições ao contrário. 

 

União da Vitória, 02 de abril de 2019. 

 

 

Profª. Marta Borges Maia 
REITORA 

 

1.3.5.  Políticas de Educação Ambiental 

O Presidente do Conselho Nacional de Educação promulgou em 15 de junho de 2012 a 

RESOLUÇÃO Nº 2 do CNE/CP, estabelecendo as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 

Ambiental, em conformidade com o inciso VI do § 1º do artigo 225 da Constituição Federal de 1988, 

que determina que o Poder Público deve promover a Educação Ambiental em todos os níveis de ensino, 

✂✝✟✡ ✗☎✝✎✝✡ ☎✘✕ ✎✟✆✂✟☎✝ ✌✝ ✕✂✟✝ ✌✕✍✟✂✄☎✂ ✂✁✝logicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e 

essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-

lo e preservá-✍✝ ✂✌✆✌ ✌✡ ✂✆✂✡✂✄☎✂✡ ✂ ✔✒☎✒✆✌✡ ✑✂✆✌✓✂✂✡✝�  

A Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), 

prevê que na formação básica do cidadão seja assegurada a compreensão do ambiente natural e social e 

que a Educação Superior deve desenvolver o entendimento do ser humano e do meio em que vive. A 

Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999, regulamentada pelo Decreto nº 4.281, de 25 de junho de 2002, 

dispõe especificamente sobre a Educação Ambiental (EA) e institui a Política Nacional de Educação 

Ambiental (PNEA), como componente essencial e permanente da educação nacional, devendo estar 

presente, de forma articulada, em todos os níveis e modalidades do processo educativo;  

Estabelece o art. 2º das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental que esta é 

uma dimensão da educação, é atividade intencional da prática social, que deve imprimir ao 

desenvolvimento individual um caráter social em sua relação com a natureza e com os outros seres 

humanos, visando potencializar essa atividade humana com a finalidade de torná-la plena de prática 

social e de ética ambiental.  

A educação ambiental é a ação educativa permanente pela qual a comunidade educativa tem a 
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tomada de consciência de sua realidade global, do tipo de relações que os homens estabelecem entre si 

e com a natureza, dos problemas derivados de ditas relações e suas causas profundas. Também, deve 

proporcionar as condições para o desenvolvimento das capacidades necessárias; para que grupos sociais, 

em diferentes contextos socioambientais do país, intervenham, de modo qualificado tanto na gestão do 

uso dos recursos ambientais quanto na concepção e aplicação de decisões que afetam a qualidade do 

ambiente.  

 As políticas ambientais da IES são pautadas no propósito de contribuir para o fortalecimento da 

atuação nas áreas de ensino, pesquisa, extensão, produção acadêmica, da conscientização e comunicação 

em educação ambiental, em todos os seus âmbitos, sendo livre à participação de docentes, discentes, 

funcionários e demais interessados na causa ambiental.   

A Educação Ambiental, no curso de Farmácia, será abordada em atividades curriculares e 

extracurriculares e projetos de extensão promovidos pelo Núcleo de Políticas Ambientais da IES; na 

iniciação cientifica e em atividades complementares e projetos sociais; além de disciplinas específicas 

contempladas na matriz curricular na disciplina Saúde Pública e epidemiologia, Ética e Bioética, 

Farmácia Hospitalar, Atenção Farmacêutica. Durante a disciplina os acadêmicos desenvolvem o projeto 

✗�✂✡✁✌✆☎✂ �✝✕�✡☎✟✁✝ ✁✝✆✆✂☎✝ ✎✝✡ ✄✂✎✟✁✌✕✂✄☎✝✡✝� ✏ ✁✎✒✁✌✓✖✝ ✏✕✍✟✂✄☎✌✍ ☎✂✕ ✡✟✎✝ ✌✍✝✆✎✌✎✌✄

especificamente, no programa permanente do curso de Farmácia da Uniguaçu, Farmacêutica docente do 

colegiado de Farmácia, que consiste na orientação por meio dos alunos do curso para a população em 

geral, sobre o. As orientações ocorrem por meio de palestras e panfletos em Colégios, Empresas, 

Associações de Bairros, Farmácias, Clubes de serviço e outros segmentos da sociedade. Além de estar 

inserido nos projetos de extensão promovidos pelo Núcleo de Políticas Ambientais da IES; na iniciação 

científica e em atividades complementares e projetos sociais. O referido programa está baseado na 

Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS)., o que por si proporciona o respeito à biodiversidade. 

Na mesma disciplina, são realizadas visitas técnicas à estação de tratamento de água e esgoto, cujo 

objetivo é inserir o aluno a prática da qualidade de água compromisso com cuidados com o meio 

ambiente, norteado pelo compromisso com a prevenção em doenças transmissíveis pela, água, solo e ar, 

relacionado com as pessoas com susceptibilidade em adquirir doenças quando em contato com os 

possíveis contaminantes ambientais.  

 

1.3.4.1 Regimento Interno do Núcleo Ambiental do Centro Universitário Vale do Iguaçu  
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REGIMENTO INTERNO DO NÚCLEO AMBIENTAL DO CENTRO UNIVERSITÁRIO 

VALE DO IGUAÇU 

 

 

 

CAPÍTULO I 

DO CONCEITO E OBJETIVOS 

 

  

Art. 1º. O presente Regimento Interno disciplina as normas e procedimentos relativos ao Núcleo 

Ambiental do Centro Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu). 

  

Art. 2º. O Núcleo Ambiental tem o propósito de contribuir para o fortalecimento da atuação nas áreas 

de ensino, pesquisa, extensão, produção acadêmica, da conscientização e comunicação em educação 

ambiental, em todos os seus âmbitos, sendo livre à participação de docentes, discentes, funcionários e 

demais interessados na causa ambiental. 

  

Art. 3º. São objetivos do Núcleo: 

  

a) Preservar e defender o meio ambiente e todos os seus recursos naturais sustentáveis, visando as 

condições socioambientais de qualidade para sobrevivência; 

b) Fomentar atividades de ensino, pesquisa e extensão com vistas à produção acadêmica que contribua para 

o desenvolvimento sustentável da sociedade; 

c) Promover a compreensão integrada e multidimensional do meio ambiente em suas complexas relações; 

d) Democratizar o acesso à informação referente à área socioambiental; 

e) Despertar a sociedade para o compromisso com o equilíbrio e a qualidade ambiental; 

f) Estimular a mobilidade social e política e o fortalecimento da consciência crítico-reflexiva sobre a 

dimensão socioambiental por meio de diversos estudos nas mais variadas áreas de conhecimento 

humano; 

g) Promover cursos, palestras e eventos na área que ofereçam contribuição para o fortalecimento da 

preservação do meio ambiente e motivar a cultura da preservação consciente; 
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h) Proporcionar análises sobre as desigualdades socioeconômicas e seus impactos ambientais, assim como 

a proteção e o respeito das comunidades; 

i) Fortalecer, por meio de valores éticos, a integração entre ciência e tecnologia, em prol do conhecimento 

e da sustentabilidade socioambiental; 

j) Valorização da mão-de-obra local e desenvolvimento de atividades internas que acarretem menores 

impactos ambientais, bem como a utilização racional dos recursos ambientais; 

k) Integralização das matrizes curriculares dos cursos de graduação e pós-graduação do Centro 

Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu) com as questões ambientais; 

l) Institucionalização da imagem sustentável da Instituição perante à sociedade. 

 

 

CAPÍTULO II 

DA ORGANIZAÇÃO 

 

Art. 3º. O Núcleo Ambiental terá a seguinte organização: 

 

a) Coordenador: composto por um docente dos dezenove cursos de graduação do Centro Universitário 

Vale do Iguaçu, escolhido, ou eleito, pela cátedra dos coordenadores de curso em reunião ordinária em 

qualquer momento do ano letivo, preferencialmente no início de ano letivo. O coordenador terá mandato 

de 2 (dois) anos, com possibilidade de recondução por mais 1 (um) ano. 

b) Consultores: composto por professores, acadêmicos, funcionários e membros da comunidade externa, 

que serão conduzidos ao cargo a partir de indicação, ou eleição, nas mesmas conformidades que o 

coordenador. 

  

Art. 4º. Compete ao coordenador do Núcleo: 

 

a) Cumprir e fazer cumprir o presente Regimento Interno; 

b) Convocar reuniões ordinárias e extraordinárias do núcleo, encaminhando projetos e planos de ação do 

Núcleo; 

c) Conduzir as discussões e implementação das atividades do Núcleo; 

d) Indicar um dos consultores para secretariar as atividades do Núcleo;  

e) Buscar parcerias para programas ambientais, estimulando o desenvolvimento sócio-sustentável; 
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f) Definir os indicadores e metas para o plano de ação para o uso racional e destino dos materiais 

recicláveis; 

g) Assessorar as coordenações de curso e Núcleos Docentes Estruturantes para que possam adequar as 

propostas curriculares dos cursos às estratégias de proteção ambiental; 

h) Apresentar relatório semestral de atividades desenvolvidas, bem como relatório anual; 

i) Fomentar e difundir o empreendedorismo consciente, sustentável, inovador e corporativo nos cursos de 

graduação e pós-graduação; 

j) Promover parceria com órgãos governamentais e não governamentais, bem como privados, na busca de 

soluções para as demandas ambientais; 

k) Responder à Reitoria da Instituição sempre que solicitado. 

 

Art. 5º. Compete aos consultores do Núcleo: 

 

a) Cumprir e fazer cumprir o presente Regimento Interno; 

b) Assessorar o coordenador no desempenho de suas funções; 

c) Aprovar projetos nas reuniões ordinárias e extraordinárias, com emissão de pareceres; 

d) Promover a divulgação dos trabalhos e de atividades do Núcleo; 

e) Elaborar os planos de ação do Núcleo, cumprindo as diretrizes estratégicas para a educação ambiental; 

f) Ser responsável pelas ações e processos de operacionalização das atividades do Núcleo; 

g) Zelar pela conformidade técnica requerida e pelo cumprimento de metas; 

h) Manter registros, relatórios e demais documentações organizadas em arquivos para análises e prestação 

de contas; 

i) Responder ao Coordenador do Núcleo sempre que solicitado. 

 

CAPÍTULO IV 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 6º. Os casos omissos no presente Regimento Interno serão resolvidos pela Secretaria Geral de Pós-

Graduação, Pesquisa e Extensão do Centro Universitário Vale do Iguaçu, ouvida a Reitoria. 

 

Art. 7º. O presente Regimento Interno entrará em vigor após sua aprovação no Conselho Superior 

Universitário (CONSU), revogadas as decisões ao contrário. 
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União da Vitória, 02 de abril de 2019. 

 

Profª. Marta Borges Maia 
REITORA 

 

  

1.3.6 ESTRUTURA CURRICULAR DO CURSO  

  

O currículo Pleno do Curso de Farmácia é construído a partir dos princípios apresentados nas 

Diretrizes Curriculares Nacionais da Formação Profissional e dos pressupostos estabelecidos na 

Resolução CNE/CES 6, de 19 de outubro de 2017, que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais do 

Curso de Graduação em Farmácia. Diante disso, os princípios que fundamentam a formação do 

Farmacêutico são: 

a) Flexibilidade de organização dos currículos plenos, expressa na possibilidade de 

definição de disciplinas e/ou outros componentes curriculares - tais como oficinas, seminários temáticos, 

atividades complementares - como forma de favorecer a dinamicidade do currículo;  

b) O Curso de Farmácia está fundamentado nos princípios que norteiam a educação 

democrática, participativa, igualitária, comprometida com as bases científicas da profissão;  

c) As tendências da educação em Farmácia constituem-se na ação✁reflexão, no cuidado 

educativo e na consciência crítica, buscando fundamentar-se no compromisso com a vida e saúde da 

comunidade.  

O Curso de Farmácia está em consonância com os princípios estabelecidos pela Instituição para 

o ensino, a pesquisa e a extensão, priorizam na formação do Farmacêutico as questões relativas ao 

exercício da cidadania, a consciência crítica da realidade, a valorização do conhecimento científico-

humanístico na relação educação/saúde, capacitando ao cuidado nas diferentes fases do seu ciclo vital.  

Os princípios éticos que norteiam o Curso de Farmácia comprometem-se com o indivíduo e suas 

singularidades, com as leis do exercício profissional, com o código de ética e com os conceitos 

deontológicos que permeiam a prática.  

O currículo pleno do Curso contempla o seguinte conjunto de conhecimentos que fundamentam 

a formação do profissional Farmacêutico:  

A formação do Farmacêutico deve atender as necessidades sociais da saúde, com ênfase no 

Sistema Único de Saúde (SUS) e assegurar a integralidade da atenção e a qualidade e humanização do 

atendimento.  
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Os conteúdos essenciais para o Curso de Graduação em Farmácia devem estar relacionados com 

todo o processo saúde-doença do cidadão, da família e da comunidade, integrado à realidade 

epidemiológica e profissional, proporcionando a integralidade das ações do farmacêutico. Na formação 

do profissional farmacêutico o ensino das diferentes disciplinas sempre se dará fazendo um inter-

relacionamento entre as seguintes áreas do conhecimento humano: 

a) Ciências exatas 

b) Ciências biológicas e da saúde 

c) Ciências humanas e sociais 

d) Ciências farmacêuticas 

 

Os conteúdos essenciais para o Curso de Graduação em Farmácia estão relacionados com todo 

o processo da saúde-doença do cidadão, da família e da comunidade integrados à realidade 

epidemiológica e profissional, bem como os meios que levam à cura e promoção da saúde. Desta forma 

o conteúdo curricular é o seguinte: 

a) CIÊNCIAS EXATAS ✁ compreendem os processos, os métodos e as abordagens físicas, 

químicas, matemáticas, bioestatísticas e de informática que darão suporte às Ciências Farmacêuticas. 

b) CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE ✁ compreendem os conteúdos (teóricos e 

práticos) de base celular, dos processos normais e alterados da estrutura e função dos tecidos, órgãos e 

sistemas, assim como os processos imunológicos, bioquímicos, microbiológicos e todo o 

desenvolvimento do processo saúde-doença, inerentes aos serviços farmacêuticos. 

c) CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS ✁ compreende os conteúdos referentes à dimensão 

da relação indivíduo/sociedade que contribuem 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 a atividade farmacêutica 

e empreendedora; 

d) CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS ✁ compreendem os conteúdos teóricos e práticos 

relacionados com a produção e garantia de qualidade de matérias primas e produtos farmacêuticos; 

legislação sanitária; estudo dos medicamentos no que se refere à farmacodinâmica, biodisponibilidade, 

farmacocinética, emprego terapêutico, visando garantir as boas práticas de dispensação e utilização 

racional; conteúdos teóricos e práticos que fundamentam a atenção farmacêutica a nível individual e 

coletivo; conteúdos referentes ao diagnóstico clínico laboratorial e terapêutico e conteúdo de 

bromatologia, cosmetologia, biossegurança e de toxicologia como suporte à assistência farmacêutica. 
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O currículo pleno do curso de Farmácia apresenta disciplinas básicas e instrumentais, teóricas e 

de formação profissional, disciplinas optativas e de formação complementar. 

Disciplinas: constituem-se como particularidades das áreas de conhecimento que enfatizam 

determinados conteúdos priorizando um conjunto de estudos e atividades correspondentes a determinada 

temática, desenvolvida em um período com uma carga horária pré-fixada. Apresentamos no Currículo 

Pleno a modalidade obrigatória e a optativa. 

Oficinas/Laboratórios: espaços em que os acadêmicos observam, acompanham e realizam práticas e 

procedimentos experimentais relativos aos conteúdo das disciplinas do ciclo básico e profissionalizante. 

Atividades complementares: constituídas por atividades de iniciação científica e extensão, produção 

científica, núcleos de estudo, visitas monitoradas, monitoria, participação em encontros, seminários e 

congressos com apresentação de trabalho. As atividades formativas básicas têm por objetivo dar 

relevância às atividades científicas e extensionistas, afirmando a dimensão investigativa como princípio 

formativo e como elemento central na formação profissional e da relação entre teoria e realidade. 

Atividades sociais: Constituídas por atividades de extensão: participação de atividades sociais que 

integram a comunidade, no contexto da prestação de serviços da saúde, tendo o aluno e os membros da 

comunidade como foco principal, pois o aluno deverá prestar estes serviços, pautados no processo 

ensino-aprendizagem e a comunidade de forma a usufruir dos atendimentos gratuitos e de qualidade 

oferecida pelo curso de farmácia de forma a almejar a qualidade de vida de um indivíduo ou de uma 

população. Vários são os eventos de extensão realizadas pela IES, pelo Curso de Farmácia e/ou pelo 

próprio acadêmico com supervisão de profissional da área e autorização da Coordenação do Curso e 

com documentação comprobatória da carga horária e relatório da atividade realizada. 

 

 
1.3.6.1 Estrutura Curricular 
 
 
A estrutura curricular do curso de Farmácia sempre foi discutida em reuniões do Núcleo Docente 

Estruturante (NDE) e colegiado. Sendo registradas em Atas e devidamente reconhecidas 

institucionalmente. Um dos objetivos do NDE é avaliar e discutir a matriz curricular do curso, que se 

encontra vigente a partir do ano de 2015. Seguindo da seguinte maneira: 

  

Estrutura Curricular (108 �2015 �2017) 

 Disciplinas de Formação Básica Geral  
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 Disciplinas de Formação Específica Profissional 
 Disciplinas de Estágio Supervisionado 
 Disciplinas optativas 
 Disciplina de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) 
 Atividades Complementares 

 
1º PERÍODO 

Carga 
Horária 
Teórica 

Carga 
Horária 
Prática 

Carga 
Horária 

Total 
1-Introdução aos Estudos Farmacêuticos e práticas 
farmacêuticas 

40 -- 40 

2-Biologia Celular 40 40 80 
3-Química Geral e Inorgânica 40 40 80 
4-Psicologia Aplicada à Saúde 40 -- 40 
5-Anatomia Humana 40 40 80 
6-Metodologia Científica 40 -- 40 

7-Cálculos Farmacêuticos 40 -- 40 
TOTAL 280 120 400 

 
 

2º PERÍODO 
Carga 

Horária 
Teórica 

Carga 
Horária 
Prática 

Carga 
Horária 

Total 
1-Biofísica e Métodos Físicos 40 -- 40 
2-Físico-Química 40 40 80 
3-Química Orgânica 40 40 80 
4-Bioquímica Humana 40 -- 40 
5-Histologia e Embriologia 40 40 80 
6-Fisiologia Humana 80 -- 80 

TOTAL 280 120 400 
 

 
3º PERÍODO 

Carga 
Horária 
Teórica 

Carga 
Horária 
Prática 

Carga 
Horária 

Total 
1-Saúde Pública 40 -- 40 

2-Microbiologia Básica 40 40 80 
3-Química Analítica 40 40 80 
4-Genética Humana 40 -- 40 

5-Patologia Geral 80  80 

6-Farmacobotânica 40 40 80 
TOTAL 280 120 400 

 
 

4º PERÍODO 
Carga 

Horária 
Teórica 

Carga 
Horária 
Prática 

Carga 
Horária 

Total 
1-Farmacotécnica I 40 40 80 
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2-Análise Instrumental 40 40 80 
3-Farmacognosia 40 40 80 
4-Administração e Legislação Farmacêutica 40 -- 40 

5-Farmacologia I 80 -- 80 
6-Bromatologia -- 40 40 

TOTAL 240 160 400 
 

5º PERÍODO Carga 
Horári
a 
Teóric
a 

Carga 
Horár

ia 
Prátic

a 

Carga 
Horár

ia 
Total 

1-Farmacotécnica II 40 40 80 
2-Farmacologia II 80 -- 80 
3-Microbiologia Clínica 40 40 80 

4-Urinálises 40 40 80 
5-Fitoquímica 40 -- 40 
6-Microbiologia e Toxicologia de Alimentos 40 -- 40 

TOTAL 280 120 400 
 
 

6º PERÍODO 
Carga 

Horári
a 
Teórica 

Carg
a 
Horári
a 
Prática 

Carg
a 
Horári
a 
Total 

1-Farmácia Homeopática 40 40 80 

2-Hematologia Clínica 40 40 80 
3-Bioquímica Clínica 40 40 80 
4-Tecnologia das Fermentações 40 40 80 
5-Farmácia Clínica e Hospitalar 80 -- 80 

TOTAL 240 160 400 
 

7º PERÍODO Carga 
Horári
a 
Teórica 

Carg
a 
Horári
a 
Prática 

Carg
a 
Horári
a 
Total 

1-Tecnologia dos Cosméticos 40 40 80 

2-Farmacologia III 40 -- 40 
3-Parasitologia Clínica 40 40 80 
4-Química Farmacêutica 40 40 80 
5-Imunologia Clínica 40 40 80 
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6-Estatística Aplicada à Farmácia 40 -- 40 
7-Estágio I ✁ Saúde Pública (108 h/a) -- -- -- 

8-Trabalho de Conclusão de Curso I (projeto) (40h/a) 

TCC I 

-- -- -- 

* AS DISCIPLINAS ESTÁGIO I E TCC I SERÃO REALIZADAS EM CONTRA TURNO. 

TOTAL 280 268 548 
 

8º PERÍODO Carga 
Horária 
Teórica 

Carga 
Horária 
Prática 

Carga 
Horária 

Total 
1-Citologia Clínica 40 40 80 
2-Bioética 40 -- 40  
3-Tecnologia Farmacêutica 40 40 80  
4-Atenção Farmacêutica 80 -- 80  
5-Interpretação de Laudos Clínicos 40 -- 40  
6-Garantia e Controle de Qualidade de Med. e Cosm. 40 40 80  

7-Estágio II ✁ Farmácia de Dispensação (300h/a) -- -- --  

8-Trabalho de Conclusão de Curso II (Qualificação) 
(40h) 

-- -- --  

* AS DISCIPLINAS ESTÁGIO II E TCC II SERÃO REALIZADAS EM CONTRA 
TURNO. 

 

TOTAL 320 420 740  
  

9º Período Carga 
Horári
a 
Teórica 

Carg
a 
Horári
a 
Prática 

Carg
a 
Horár
ia 
Total 

 

1-Tecnologia de Alimentos 40 40 80  

2-Deontologia e Legislação Farmacêutica 40 -- 40  

3- Optativa I 40  40  
4-Estágio III ✁ Farmácia Hospitalar (300h) ou Análises 
Clínicas(300h) 

 
-- 

 
-- 

 
-- 

 

TOTAL 120 340 460  
     

TÁGIO III PODERÁ SER REALIZADA PARCIALMENTE EM CONTRA-TURNO. 
 
 

10º PERÍODO 
Carga 

Horári
a 
Teórica 

Carg
a 
Horári
a 
Prática 

Carga 
Horária 
Total 
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1-Toxicologia Clínica 40 40 80 
2-Biologia Molecular aplicada ao Diagnóstico 40 40 80 

3-Optativa II 40 40 80 
4-Estágio IV- Manipulação ou Indústria (300h) -- -- -- 

5-Trabalho de Conclusão de Curso III (Apresentação) (40 

h/a) 

-- -- -- 

TOTAL 160 420 580 
 
 Disciplinas Teóricas 2360 
 Disciplinas Práticas 1240 
 Trabalho de Conclusão de Curso 120 
 Horas de estágio 1008 
 Horas complementares e sociais 280 
 Horas Totais do Curso 5008 

 

Alteração da matriz curricular (134 � 2018) 

 A matriz curricular do curso de farmácia do Centro Universitário Vale do Iguaçu  ✁ 

UNIGUAÇU sofreu alterações em observação ao disposto na nova Resolução nº 6, de 19 de outubro de 

2017 da Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação, que institui as Diretrizes 

Curriculares Nacionais do curso de Graduação em Farmácia (DCN do Curso de Graduação em 

Farmácia). As alterações foram necessárias para adequar o curso à realidade do mercado de trabalho, 

para atender a novos dispositivos legais, para simplificar o sistema acadêmico e facilita a 

operacionalização das atividades curriculares. Todas as alterações foram discutidas e avaliadas pelo 

NDE, posteriormente encaminhadas ao Conselho Superior e Colegiado de Curso, as quais foram 

aprovadas e são mostradas nas matrizes abaixo em destaque. As mudanças foram necessárias para a 

adequação e formação dos futuros profissionais farmacêuticos, comprometidos com a atenção á saúde 

individual e coletiva. Durante a graduação, o acadêmicos ingressante do curso de farmácia, busca uma 

formação generalista e humanista, com este propósito justifica a mudança para o 1º período com a 

implantação da disciplina de métodos físicos e práticas farmacêuticas, visando o contato do acadêmico 

com as atividades que são desenvolvidas de prestação de serviço a comunidade, como a aferição de 

pressão arterial, dosagem rápida de glicemia capilar, verificação de temperaturas e todas os demais 

processos na avaliação dos sinais vitais.  

Ainda para o 3º período do curso de Farmácia, houve a necessidade de inclusão da disciplina de 

Desafios Sociais Contemporâneos, amparados pelo Conselho Nacional da Educação, que em junho de 
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2004, através da Resolução N°1, instituiu as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das 

Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana, estabelecendo 

(art. 1°, § 1°) que as Instituições de Ensino Superior deveriam incluir nos conteúdos de disciplinas e 

atividades curriculares dos cursos que ministram, a Educação das Relações Étnico-Raciais, bem como 

o tratamento de questões e temáticas que dizem respeito aos afro-descendentes, nos termos explicitados 

no Parecer CNE/CP 3/2004.  

Da mesma forma, pensando em profissionais que busquem a pesquisa e a inovação, houve a 

necessidade de mudanças para as disciplinas de metodologia científica e metodologia científica da 

pesquisa II, nas disciplinas de cunho técnico-científico voltados para os Trabalhos de Conclusão de 

✁✒✆✡✝ ✎✝ ✁✒✆✡✝ ✎✂ ✝✌✆✕☛✁✟✌� �✂✡✂✂✆☎✌✄✎✝ ✄✝✡ ✌✁✌✎✘✕✟✁✝✡ ✒✕ ✕✌✟✝✆ ✗✍✂✁✒✂✝ ✂✕ ✝✂✓✂✂✡ ✎✂ ✂✂✡✁✒✟✡✌✡✄

voltados principalmente na qualidade de vida de uma população.  Outro ponto importante de mudanças 

na matriz curricular de 2018 está relacionado com o campo de estágio local e regional. Para os estágios 

em análises clínicas, foi necessário a parceria com Laboratório local no Laboratório de Análises Clínicas 

Willy Carlos Jung em Porto União e também a oferta de estágio nesta área nas dependências da IES, 

havendo também como umas das opções de estágio para o 9º período a área de hospitalar, cujo 

estabelecimento está vinculado a Sociedade Beneficente São Camilo (Hospital Geral) bem como em 

estabelecimentos hospitalares regionais, os quais estes estágios ocorrem em contra-turno com o 

acompanhamento do Farmacêutico Responsável.  

 

MatrizCurricular 

FACULDADES INTEGRADAS DO VALE IGUAÇU � UNIGUAÇU 

MATRIZ: 134 CURSO: Farmácia 
 

Data de Início: 19/02/2018 

1º Período 
Código Nome da Disciplina Carga Horária 
12.01887 Anatomia Humana 80 
12.01844 Biologia Celular 80 
1637 Cálculos Farmacêuticos 40 
875 Introdução aos Estudos Farmacêuticos 40 
12.02042 Métodos Físicos e Práticas Farmacêuticas 40 
12.01582 Psicologia Aplicada à Saúde 40 
12.01469 Química Geral e Inorgânica 80 
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Subtotal 400 

2º Período 
Código Nome da Disciplina Carga Horária 
1526 Bioquímica Humana 40 
1074 Físico-Química 80 
12.02043 Fisiologia Humana e Biofísica 80 
12.00378 Histologia e Embriologia 80 
12.00299 Metodologia Científica 40 
12.00250 Química Orgânica 80 

Subtotal 400 
3º Período 
Código Nome da Disciplina Carga Horária 
234 Farmacobotânica 80 
862 Fundamentos de Ciências Sociais 40 
1779 Genética Humana 40 
1451 Microbiologia Básica 80 
1788 Patologia Geral 40 
12.00438 Química Analítica 80 
12.02044 Saúde Pública e Epidemiologia 40 

Subtotal 400 
4º Período 
Código Nome da Disciplina Carga Horária 
1915 Administração e Legislação Farmacêutica 40 
1627 Análise Instrumental 80 
12.00906 Bromatologia 40 
559 Farmacognosia 80 
1798 Farmacologia I 80 

2675 Farmacotécnica I 80 

Subtotal 400 
5º Período 
Código Nome da Disciplina Carga Horária 
910 Farmacologia II 80 
2673 Farmacotécnica II 80 
482 Fitoquímica 40 
12.00423 Microbiologia Clínica 80 
1081 Microbiologia e Toxicologia de Alimentos 40 
243 Urinálises 80 

Subtotal 400 
6º Período 
Código Nome da Disciplina Carga Horária 
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12.00648 Bioquímica Clínica 80 
749 Citologia Clínica 80 
1435 Farmácia Clínica e Hospitalar 40 
195 Farmácia Homeopática 80 
12.02045 Metodologia da Pesquisa II 40 
1296 Química Farmacêutica 80 

Subtotal 400 
7º Período 
Código Nome da Disciplina Carga Horária 
12.02046 Estágio I ✁ Saúde Pública 108 
443 Estatística Aplicada a Farmácia 40 
161 Farmacologia III 40 
012.0001 Hematologia Clínica 80 
12.00698 Imunologia Clínica 80 
12.00001 Parasitologia Clínica 80 
1336 Tecnologia dos Cosméticos 80 
12.02047 Trabalho de Conclusão de Curso I (projeto) - TCC I 48 

Subtotal 556 
 

 
 

8º Período 
Código Nome da Disciplina Carga Horária 
1372 Atenção Farmacêutica 80 
12.02048 Bioética e Direitos Humanos 40 

12.02049 Estágio II ✁ Farmácia de Dispensação 300 
2683 Garantia e Controle da Qualidade de Medicamentos e 

Cosméticos 
80 

1317 Interpretação de Laudos Clínicos 40 
12.01996 Tecnologia das Fermentações 80 
1019 Tecnologia Farmacêutica 80 
12.02050 Trabalho de Conclusão de Curso II (Qualificação) - 

TCC II 
48 

Subtotal 748 
9º Período 
Código Nome da Disciplina Carga 

Horária 
932 Deontologia e Legislação Farmacêutica 40 
12.02051 Estágio III ✁ Farmácia Hospitalar - Análises Clínicas 300 
12.00950 Optativa I 40 
12.00864 Tecnologia de Alimentos 80 

Subtotal 460 



97  
  

 
 
 

 
 

10º Período 
Código Nome da Disciplina Carga 

Horária 
2674 Biologia Molecular aplicada ao Diagnóstico 80 
12.02052 Estágio IV- Manipulação ou Indústria 300 
2680 Optativa II 80 
1473 Toxicologia Clínica 80 
12.02053 Trabalho de Conclusão de Curso III (Apresentação) 41 

Subtotal 581 
Total 4745 

 

MATRIZ CURRICULAR 138 - 2018 

MatrizCurricular 

FACULDADES INTEGRADAS DO VALE IGUAÇU � UNIGUAÇU 

MATRIZ: 138 CURSO: Farmácia 
 

Data de Início: 19/02/2018 

1º Período 
Código Nome da Disciplina Carga 

Horária 
12.01887 Anatomia Humana 80 
12.01844 Biologia Celular 80 
1637 Cálculos Farmacêuticos 40 
875 Introdução aos Estudos Farmacêuticos 40 
12.00299 Metodologia Científica 40 
12.01582 Psicologia Aplicada à Saúde 40 
12.01469 Química Geral e Inorgânica 80 

Subtotal 400 
2º Período 
Código Nome da Disciplina Carga 

Horária 
2681 Biofísica e Métodos Físicos 40 
1526 Bioquímica Humana 40 
1074 Físico-Química 80 
12.00775 Fisiologia Humana 80 
12.00378 Histologia e Embriologia 80 
12.00250 Química Orgânica 80 

Subtotal 400 
3º Período 
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Código Nome da Disciplina Carga 
Horária 

234 Farmacobotânica 80 
1779 Genética Humana 40 
1451 Microbiologia Básica 80 
12.00091 Patologia Geral 80 
12.00438 Química Analítica 80 
12.01632 Saúde Pública 40 

Subtotal 400 
4º Período 

Código Nome da Disciplina Carga 
Horária 

1915 Administração e Legislação Farmacêutica 40 
1627 Análise Instrumental 80 
12.00906 Bromatologia 40 
559 Farmacognosia 80 
1798 Farmacologia I 80 
2675 Farmacotécnica I 80 

Subtotal 400 
5º Período 

Código Nome da Disciplina Carga 
Horária 

910 Farmacologia II 80 
2673 Farmacotécnica II 80 
482 Fitoquímica 40 
12.00423 Microbiologia Clínica 80 
1081 Microbiologia e Toxicologia de Alimentos 40 
243 Urinálises 80 

Subtotal 400 
6º Período 
Código Nome da Disciplina Carga 

Horária 
12.00648 Bioquímica Clínica 80 
195 Farmácia Homeopática 80 
2679 Farmácia Hospitalar 80 
012.0001 Hematologia Clínica 80 
12.01996 Tecnologia das Fermentações 80 

Subtotal 400 
7º Período 
Código Nome da Disciplina Carga Horária 
1266 Estágio Supervisionado I - Saúde Pública 110 
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443 Estatística Aplicada a Farmácia 40 
161 Farmacologia III 40 
12.00698 Imunologia Clínica 80 
12.00001 Parasitologia Clínica 80 
1296 Química Farmacêutica 80 
1336 Tecnologia dos Cosméticos 80 
670 Trabalho de Conclusão de Curso I 48 

Subtotal 558 
8º Período 

Código Nome da Disciplina Carga Horária 
1372 Atenção Farmacêutica 80 
12.01731 Bioética 40 
749 Citologia Clínica 80 
1197 Estágio Supervisionado II - Farmácia de Dispensação 300 

2683 Garantia e Controle da Qualidade de Medicamentos e 
Cosméticos 

80 

1317 Interpretação de Laudos Clínicos 40 
1019 Tecnologia Farmacêutica 80 
1752 Trabalho de Conclusão de Curso II 24 

Subtotal 724 
9º Período 

Código Nome da Disciplina Carga Horária 
932 Deontologia e Legislação Farmacêutica 40 
12.02054 Estágio III - Farmácia Hospitalar - Análises Clínicas 300 
12.00950 Optativa I 40 
12.00864 Tecnologia de Alimentos 80 

Subtotal 460 
10º Período 
Código Nome da Disciplina Carga Horária 
2674 Biologia Molecular aplicada ao Diagnóstico 80 
12.02055 Estágio IV - Manipulação ou Indústria 300 
2680 Optativa II 80 
1473 Toxicologia Clínica 80 
12.02056 Trabalho de Conclusão de Curso III (Apresentação) 41 

Subtotal 581 
Total 4723 

 

 
ESTÁGIO SUPERVISIONADO OBRIGATÓRIO 

7º/ 8º/ 9º e 10º PERÍODOS 

Carga 
Horária de 
60 minutos 

Carga Horária 
Aulas de 50 

minutos 
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7º Período: Saúde Pública 90 108 

8º Período: Dispensação 250 300 

9º Período: Hospitalar ou Análises Clínicas 250 300 

10º Período: Manipulação ou Indústria 250 300 

Carga horária total de estágio supervisionado 840 1008 

 
 

02/07/2019 09:57 Matriz Curricular Pág. 1/3 

FACULDADES INTEGRADAS DO VALE IGUAÇU - UNIGUAÇU 

MATRIZ: 147 CURSO: Farmácia 

 

Data de Início: 02/07/2019 

1º Periodo 

Código Nome da Disciplina Carga Horária 

12.01887 Anatomia Humana 80 

12.01844 Biologia Celular 80 

12.02058 Desafios Sociais Contemporâneos 80 

12.02057 Introdução aos Estudos Farmacêuticos e Administração e Legislação 
Farmacêutica 

80 

  

12.01469 Química Geral e Inorgânica 80 

Sub-Total 400 

2º Periodo 

Código Nome da Disciplina Carga Horária 

12.00006 Embriologia e Histologia 80 

1074 Físico-Química 80 

12.02043 Fisiologia Humana e Biofísica 80 

12.00004 Metodologia da Pesquisa e Métodos Quantitativos da Pesquisa 80 

12.00007 Química Orgânica e Bioquímica 80 

Sub-Total 400 

3º Periodo 

Código Nome da Disciplina Carga Horária 

234 Farmacobotânica 80 

12.00002 Genética Humana 80 

1451 Microbiologia Básica 80 

12.00008 Patologia 80 

12.00003 Química Analítica e Métodos Físicos 80 

Sub-Total 400 

4º Periodo 

Código Nome da Disciplina Carga Horária 
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12.00009 Análise Instrumental e Práticas Farmacêuticas 80 

559 Farmacognosia 80 

1798 Farmacologia I 80 

2675 Farmacotécnica I 80 

12.00010 Saúde Pública, Epidemiologia e Psicologia 80 

Sub-Total 400 

5º Periodo 

Código Nome da Disciplina Carga Horária 

12.00011 Farmácia Clínica e Hospitalar 80 
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FACULDADES INTEGRADAS DO VALE IGUAÇU - UNIGUAÇU 

MATRIZ: 147 CURSO: Farmácia 

 

Data de Início: 02/07/2019 

910 Farmacologia II 80 

2673 Farmacotécnica II 80 

12.00423 Microbiologia Clínica 80 

12.00012 Tecnologia dos Alimentos e Bromatologia 80 

Sub-Total 400 

6º Periodo 

Código Nome da Disciplina Carga Horária 

12.00648 Bioquímica Clínica 80 

12.00014 Citologia Clínica e Outros Fluídos 80 

195 Farmácia Homeopática 80 

12.00013 Fitoquímica 80 

243 Urinálises 80 

Sub-Total 400 

7º Periodo 

Código Nome da Disciplina Carga Horária 

12.02046 Estágio I � Saúde Pública 108 

12.00015 Farmacologia III 80 

012.0001 Hematologia Clínica 80 

12.00698 Imunologia Clínica 80 

12.00016 Interpretação de Laudos, Bioética e Direitos Humanos 80 

12.00001 Parasitologia Clínica 80 

12.02047 Trabalho de Conclusão de Curso I (projeto) - TCC I 48 

Sub-Total 556 

8º Periodo 
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Código Nome da Disciplina Carga Horária 

1372 Atenção Farmacêutica 80 

12.00017 Deontologia e Legislação Farmacêutica 80 

12.02049 Estágio II � Farmácia de Dispensação 300 

2683 Garantia e Controle da Qualidade de Medicamentos e Cosméticos 80 

12.01996 Tecnologia das Fermentações 80 

1019 Tecnologia Farmacêutica 80 

12.00022 Trabalho de Conclusão de Curso II (Qualificação) - TCC II 24 

Sub-Total 724 

9º Periodo 

Código Nome da Disciplina Carga Horária 
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FACULDADES INTEGRADAS DO VALE IGUAÇU - UNIGUAÇU 

MATRIZ: 147 CURSO: Farmácia 

 

Data de Início: 02/07/2019 

12.02051 Estágio III � Farmácia Hospitalar - Análises Clínicas 300 

12.00950 Optativa I 40 

1336 Tecnologia dos Cosméticos 80 

1473 Toxicologia Clínica 80 

Sub-Total 500 

10º Periodo 

Código Nome da Disciplina Carga Horária 

12.00021 Biologia Molecular 80 

12.02052 Estágio IV- Manipulação ou Indústria 300 

1081 Microbiologia e Toxicologia de Alimentos 40 

12.00019 Optativa II 40 

1679 Química Farmacêutica 80 

12.00023 Trabalho de Conclusão de Curso III (Apresentação/Defesa) 24 

Sub-Total 564 

Total 4744 

Disciplinas Optativas 

Disciplinas Optativas Carga horária 

Língua Brasileira de Sinais ✁ Libras I 40 

Empreendedorismo 80 

Informática em Ciências da Saúde 40 
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Métodos Terapêuticos Alternativos 40 

Fundamentos de Ciências Sociais 40 

Micologia (carga horária de práticas = 40) 80 

Análise Ambiental (carga horária de práticas = 40) 80 

Estética  40 

Inglês instrumental  40 

Diagnóstico por Imagem 80 

Laboratório Clínico 80 

Virologia 40 

Controle de Qualidade e Gestão Laboratorial 80 

Biotecnologia da Reprodução 80 

Gestão Ambiental 80 

Saneamento Ambiental 80 

*Caso o aluno deseje fazer uma disciplina que não conste da lista das disciplinas optativas 

oferecidas pelo curso de Farmácia, o mesmo poderá escolher outra disciplina oferecida nos outros cursos 

do Centro Universitário Vale do Iguaçu, esta disciplina deverá ter relação com a área da formação 

farmacêutica. Neste caso,oacadêmicodeveráapresentar uma justificativa por escrito ao colegiado do 

curso de farmácia, que após sua aprovação pelo colegiado, o aluno poderá efetivar sua matrícula. 

DISTRIBUIÇÃO DA CARGA HORÁRIA DO CURSO 
Disciplinas 3600 horas 

Trabalho de Conclusão de Curso 120 horas 
Estágios I, II, III e IV 1008 horas 

Atividades Complementares e Sociais 
 (sendo 84 sociais e 196 complementares) 

280 horas 

Carga Horária Total do Curso 5008 horas 

Ementário e Bibliografia 

Disciplinas Obrigatórias 

Ementas relativas ao 1º Período 

Disciplina: Introdução aos Estudos Farmacêuticos 
Carga Horária: 40 horas 
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Ementa:A história da Farmácia. A Educação das Relações Étnico-Raciais. A História e Cultura 
Afro- BrasileiraeIndígena.AFarmácianoBrasil.Asociedadebrasileiraeainserçãodoprofissional 
farmacêutico. Campos de atuação profissional. Cursos de Farmácia no Brasil. Grade Curricular 
e interligação das disciplinas. Perspectivas profissionais e campo de atuação 
regional.Perspectivasprofissionais;novoscamposdeatuação,pesquisasnaárea.Abordagem sobre 
as práticas farmacêuticas. Introdução as Práticas Farmacêuticas.  

Bibliografia básica: 
SANTOS, M. R. C. Profissão farmacêutica no Brasil: história, ideologia e ensino. Ribeirão 
Preto: Holos, 1999. 
ZUBIOLI, A. Profissão: farmacêutico. E agora? Curitiba: Lovise, 1992. 
HOLANDA, S. B. de. Raízes do Brasil. 26. ed. São Paulo: Companhia das Letras, 1995. 
 
Bibliografia complementar: 
GOMES, J. M. S. ABC da farmácia. São Paulo: ANDREI, 1992. 
PRADO JR., C. Formação do Brasil Contemporâneo. São Paulo: Companhia das Letras, 
2011. 
BONFIM, J. R. A.; MERCUCCI, Vera L. A. A construção da política de medicamentos. 
São Paulo: Hucitec, 1999. 
AIACHE, J. M.; AIACHE, S.; RENOUX, R. Iniciação ao conhecimento do medicamento. 2 
ed. São Paulo: Andrei, 1998. 
MEDEIROS,J.B.Redaçãocientífica:apráticadefichamentos,resenhas,resumos.8.ed. São Paulo: 
Atlas,2006. 

 

 

 
Disciplina: Biologia Celular 

Carga Horária: 80 horas 

Ementa:Instrumentos de análise de estruturas celulares. Métodos de análise citológica e 
citoquímica. Estrutura e composição química das organelas celulares como bases funcionais das 
células. Eucariontes e Procariontes. Divisão celular. Diferenciação celular e divisão de trabalho 
entre células. 
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Bibliografia básica: 
 
ALBERTS, B. et al. Fundamentos da Biologia Celular. Porto Alegre: Artmed, 2006. 
DE ROBERTIS, E.M.F. Bases da Biologia Celular e Molecular. Rio de Janeiro: Guanabara 
koogan, 2001. 
JUNQUEIRA, L.C. & CARNEIRO, J. Biologia Celular e Molecular. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2000. 
Bibliografia complementar: 
 
JUNQUEIRA,L.C.Técnicasbásicasdecitologiaehistologia.SãoPaulo:Santos✁Livraria e 
Editora,1983. 
JUNQUEIRA, L. C.; CARNEIRO, J. Histologia básica. 9.ed. Rio de Janeiro. Guanabara 
Koogan, 1999. 
BRAY, D. et al. Fundamentos da biologia celular: uma introdução à Biologia Molecular da 
Célula. Porto Alegre: Artmed. [1999-2002]. 
 . Biologia molecular da célula. 3.ed. Porto Alegre: Artmed, 1997. VIDAL, B. C.; 
MELLO, M. L. ✁ Biologia celular. Rio de Janeiro:Atheneu, 1987. FUTUYAMA. D. J. 
Biologia evolutiva. 2.ed. São Paulo: FUNPEC.1987. 
ALBERTS, B. et al & VEIGA A.B.G. et al. Biologia Molecular da Célula. Porto Alegre: 
Artmed: 2004. 
CLEFFI, N.M. Biologia Celular, Genética e evolução. São Paulo, Harbra, 1994. 
EARNSHAW, W.C.; JOHNSON, G.T. Biologia Celular. Rio de Janeiro: Elsevier, 2006 

 

Disciplina: Química Geral e Inorgânica (2018) 
Carga Horária: 80 horas 

Ementa:Atomística. Reações Nucleares e Cinética Radioativa. Periodicidade química. Ligações 
interatômicas e intermoleculares. Estequiometria. Quimiossegurança. Operações básicas no 
laboratório químico. Funções e reações inorgânicas.  

Bibliografia básica: 
RUSSEL, John B. Química geral. 2ed. São Paulo, Makron Books, 1994. 
ATKINS, Peter; JONES,Loretta. Princípios de química : questionando a vida moderna e o 
meio ambiente . 5 ed. Porto Alegre, Bookman, 2012 
MASTERTON, William L.;SLOWINSKI, Emil J.;STANITSKI, Conrad L. Princípios de 
química. 6.ed. Rio de Janeiro, LTC, 2014. 
 
Bibliografia complementar: 
MAHAN, Bruce M.;MYERS, Rollie J. Química: um curso universitário. 4.ed. São Paulo, 
EdgardBlücher, 2002. 
BRADY, James E.;SENESE, Fred. Química : a matéria e suas transformações. 5 ed. Rio de 
Janeiro, LTC, 2011. 
LEE, J. D. Química inorgânica não tão concisa. São Paulo, Edgard Blücher, 1996.  
SACKHEIM, G.I. LEHMAN, D.D. Química e Bioquímica para Ciências Biomédicas. 8.ed. 
São Paulo: Manole, 2001.  
UCKO, David A. Química para as ciências da saúde: uma introdução à química geral, orgânica 
e biológica. São Paulo, Manole, 1992. 
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Disciplina: Psicologia aplicada à Saúde 
Carga Horária: 40 horas 

Ementa:O ser e a constituição psíquica. O imaginário, a primeira relação objetal como 
organizadora 
davidaemocionaldosujeito.Apsicossomática,oadoecimentocomoformadelinguagem.O impacto 
da farmacologia, como agente externo, no universo psíquico dosujeito. 
Bibliografia Básica: 
 
DALGALARRONDO,Paulo.Psicopatologiaesemiologiadostranstornosmentais.2ed. Porto 
Alegre, Artmed,2008. 
FADIMAN, James; FRAGER, Robert. Teorias da personalidade. São Paulo, HARBRA, 2002. 
 
Bibliografia Complementar: 
GRAHAME-SMITH, D. G. Tratado de farmacologia clínica e farmacoterapia. 3.ed. Rio de 
Janeiro, Guanabara Koogan, 2004.  
TAVARES, José Caetano. Microbiologia e farmacologia simplificada. Rio de Janeiro, 
Revinter, 2002. 
TOUITOU, Yvan. Farmacologia: noções básicas. São Paulo: ANDREI, 2005. (3 ex.) 
VALLE, Luiz Biella de Souza. FARMACOLOGIA integrada: fundamentos farmacológicos da 
terapêutica. São Paulo, Atheneu, 1991. 
CAETANO,D.(trad.)ClassificaçãodetranstornosmentaisedecomportamentodaCID- 10: 
descrições clinicas e diretrizes diagnósticas. Porto Alegre: Artes Médica,1993. 

 

Disciplina: Anatomia Humana 
Carga Horária: 80 horas 

Ementa:Sistemas e componentes do organismo humano: sistema músculo-esquelético, sistema 
digestório, sistema cardiovascular, sistema nervoso periférico e central, sistema urogenital, 
sistema respiratório e sistema endócrino. 

Bibliografia básica: 
JACOB, Stanley W.;FRANCONE, Clarice Ashworth; LOSSOW, Walter J. Anatomia e 
fisiologia humana. 5ª.ed. Rio de Janeiro, Guanabara, 1990. 
SOBOTTA,Johannes.Atlasdeanatomiahumana.23ªed.RiodeJaneiro,GuanabaraKoogan, 2013. 
TORTORA, Gerard J. Corpo humano: fundamentos de anatomia e fisiologia. Porto Alegre, 
Artmed, 2003. 
 
Bibliografia complementar: 
ABRAHAMS, P. H.;HUTCHINGS, R. T.;MARKS JR, S. C. Atlas colorido de anatomia 
humana de Mcminn. 4ª ed. São Paulo, Manole, 1999. 
CASTRO, S. V. Anatomia Fundamental. 3ª ed. São Paulo :Makron Books:, 1985 
DANGELO, José Geraldo;FATTINI, Carlo Américo. Anatomia básica dos sistemas orgânicos. 
São Paulo, Atheneu, 2000. 
GARDNER, Ernest; GRASY, Donald J.; O RAHILLY, Ronan. Anatomia : estudo regional do 
corpo humano. 4ª ed. Rio de Janeiro, Guanabara Koogan, 1988. 
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GRAY, Henry. Anatomia. 29ª ed. Rio de Janeiro, Guanabara, 1988. 
KAPIT, Wynn; ELSON, Lawrence M.;CHAGAS, Claudio Fava (Trad.). Anatomia: um livro 
para colorir. 3ª ed. São Paulo, Roca, 2004 
NETTER, F. H. Atlas interativo de Anatomia Humana .Porto Alegre: ArtMed, 2004 
(CDROM) 
SENAC. Corpo humano: anatomia e fisiologia. Rio de Janeiro, Editora SENAC N, 2003 
VALERIUS, Klaus-Peter;FRANK, Astrid; KOLSTER, Bernard C. et al. O livro dos músculos: 
anatomia funcional dos músculos do 
aparelho locomotor. São Paulo, Manole, 2005. 
WOLF-HEIDEGGER, G.; KOPF-MAIER, Petra. Atlas de anatomia humana. 5ª ed. Rio de 
Janeiro, Guanabara Koogan, 2000 

 
Disciplina: Metodologia científica 

Carga Horária: 40 horas 

Ementa:AestruturainstitucionaldaFaculdade.AfunçãosocialdaFaculdadeeaformaçãoacadêmica. 
Conceituação e caracterização do conhecimento científico. Fontes de informação disponíveis 
(acervo bibliográfico e internet). Estratégias de leitura, fichamento e organização da informação. 
Conceituação e caracterização da atitude científica. Conceito, tipos e etapas do trabalho 
acadêmico. Normas e critérios de apresentação de trabalhos acadêmicos segundo a ABNT. 

Bibliografia básica: 
 
ANDRADE, M. M. Introdução à metodologia do trabalho científico. 4 ed. São Paulo: Atlas, 
1999. 
SOUZA,A.V.;ISPAE;ILKIU,G.S.deM.(Orient.);ManualdeNormasTécnicaspara Trabalhos 
Acadêmicos MARCONI, M. A.; LAKATOS, E. M. Fundamentos de metodologia científica. 6 
ed. São Paulo: Atlas, 2006. 
Bibliografia complementar: 
 
MARCONI, M. A.; LAKATOS, E. M. Metodologia do trabalho científico. 6 ed. São Paulo: 
Atlas, 2001. 
RUIZ, J. Á. Metodologia científica: guia para eficiência nos estudos. 5 ed. São Paulo: Atlas, 
2002. 
LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. A. Metodologia do Trabalho Científico. 2 ed. São Paulo: 
Atlas, 1992. 
RUIZ,J.A.-Metodologiacientífica:guiaparaeficiêncianosestudos.4ed.SãoPaulo,Atlas, 1996. 
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. Normas da ABNT para 
documentação. Rio de Janeiro, 2000. 
 
CERVO,  A.  L.  Metodologia  científica.  4  ed.  São  Paulo:   Makron   Books,   1996  GIL, 
A.C. Como elaborar projetos de pesquisa. 3 ed. São Paulo: Atlas,2002. 

 

Disciplina: Cálculos Farmacêuticos (2018) 
Carga Horária: 40 horas 
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Ementa:Matemática Básica: Frações, Porcentagem e Notação Científica. Conversão de 
Unidades. Razão e Proporção. Regra de Três Simples e Composta. Cálculos de Dosagem. 
Funções e Equações Algébricas. 

Bibliografia básica: 
CAMPBELL, June Mundy; CAMPBELL, Joe Bill; NEVES, Renato Augusto (Trad.). 
Matemática de laboratório:aplicações médicas ebiológicas.3.ed.SãoPaulo,Roca,1986. 
ANSEL,HowardC.;PRINCE,ShellyJ.Manualdecálculosfarmacêuticos.PortoAlegre, 
Artmed,2005. 
WEYNE, G. R. S. Matemática para as ciências da saúde. 2 ed. São Paulo: Scortecci, 2009. 
Bibliografia complementar: 
 
HOFFMANN, L. D. ✁ Cálculo: um curso moderno e suas aplicações.7 ed. Rio de Janeiro: 
LTC. [1999-2002]. 
BARROS NETO, B. Como fazer experimentos: pesquisa e desenvolvimento na ciência e 
indústria. Campinas: Unicamp, 2002. 
MACHADO, A. dos S. Funções e derivadas. São Paulo: Atual Editora, 1988. 
NERI, Chico;TROTTA, Fernando. Matematica : curso completo. São Paulo, Moderna, 1983. 
SPIEGEL, M. R. Estatística. 3. ed. São Paulo: Makron Books, 1993. 

 
Ementas relativas ao 2º Período 

Disciplina: Métodos Físicos e Práticas Farmacêuticas 
Carga Horária: 40 horas 

Ementa:Métodos Físicos Aplicados à Farmácia:Conceitos de precisão e exatidão. Grandezas e 
unidades. Gráficos, anamorfose e regressão linear. Balanças. Medidas lineares e volumétricas. 
Densimetria. Viscosidade. Pressão. Tensãosuperficial. Introdução aos conhecimentos das 
atividades da prática farmacêutica de acordo com legislação vigente. Planejamento, 
conhecimento da estrutura organizacional fornecendo subsídios técnicos para as atividades 
cotidianas do profissional farmacêutico. Aferição de pressão arterial, teste rápido de glicemia, 
avaliação geral dos sinais vitais.  

Bibliografia Básica: 
 
HENEINE, I. F. Biofísica Básica. São Paulo: Atheneu. 2003. 
OKUNO, E. ; CALDAS, L. I.; CHOW, C. Física para ciências biológicase biomédicas. São 
Paulo: Harbra, 1982. 
GARCIA, E. A. C. Biofísica. São paulo: Sarvier. 2002.  
Bibliografia Complementar: 
ALBERT, B. et all. Biologia molecular da célula. 4ª ed. Porto Alegre: Artes Médicas. 2004. 
HENEINE, I. F. Biofísica Básica. Atheneu, 2002. 
 
CHAMP, P. C.; HARVEY, R. A. Bioquímica ilustrada. Porto Alegre: Artes Médicas. 2004. 
OLIVEIRA, J.; WACHTER, P. H.; AZAMBUJA, A. A. Biofísica - para ciências 
biomédicas. Edipucrs: Porto Alegre,2002. 
 
BARROS NETO, B. Como fazer experimentos: pesquisa e desenvolvimento na ciência e 
indústria. Campinas: Unicamp, 2002. 
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Disciplina: Físico-química 
Carga Horária: 80 horas 

Ementa:Estudo Geral das Soluções e modalidades de Concentração. Soluções ideais. 
Propriedades coligativas das soluções.Cinética de reações. Pseudosoluções .Colóides. Gases 
reais e ideais. Teoria cinética molecular. Primeira Lei da termodinâmica. Termoquímica. 
Equilíbrio Químico. Equilíbrio Iônico. 

Bibliografia Básica: 
FLORENCE, A.T., ATTWOOD D. Princípios Físico-químicos em Farmácia São Paulo: 
Pharmabooks, 2006. 
OKUNO, E. ; CALDAS, L. I.; CHOW, C. Física para ciências biológicase biomédicas. São 
Paulo: Harbra, 1982. 
NETZ, P. A.. Fundamentos de físico-química: uma abordagem conceitual para as ciências 
farmacêuticas. Porto Alegre: Artmed, 2002. 
 
Bibliografia Complementar: 
ATKINS, P.W. Físico-química. 6.ed. Rio de Janeiro: LTC, 1999. 3 v. CASTELLAN, G. 
Fundamentos de físico-química. Rio de Janeiro: LTC, 1999. MASTERTON, W. L. Princípios 
de química. Rio de Janeiro: LTC, 1990 MOORE, W. J. Físico ✁ Química. São Paulo: Edgar 
Blucher, 1976 . 
MAHAN,B.H.Química:umcursouniversitário.4.ed.SãoPaulo,EdgardBlucher,2002 

 

Disciplina: Química Orgânica (2018) 
Carga Horária: 80 horas 

Ementa:Química do carbono. Cadeias carbônicas. Funções orgânicas de interesse em farmácia. 
Estereoisomeria. Introdução ao estudo das reações orgânicas e seus mecanismos. 
Quimiossegurança orgânica. Operações básicas no laboratório orgânico. Práticas de 
identificação de funções e estereoisomeria. 

Bibliografia Básica: 
ALLIMGER, B. G. QUÍMICA orgânica. 2.ed. Rio de Janeiro, LTC, 1976. 
BARBOSA, Luiz Cláudio de Almeida. Introdução à química orgânica. São Paulo, Pearson, 
2004. 
MONTANARI, Carlos A. Química Medicinal : métodos e fundamentos em planejamento de 
fármacos. São Paulo, USP, 2011.   
Bibliografia Complementar: 
MORRISON, Robert T.;BOYD, Robert N. Química orgânica. 13.ed. Lisboa, Fundação 
Calouste Gulbenkian, 1996. 
SOLOMONS, T. W. Graham;FRYHLE, Craig B. Química orgânica. 7.ed. Rio de Janeiro, 
LTC. 
MANO, Eloisa Biasotto;SEABRA, Affonso do Prado. Práticas de química orgânica. 3.ed. Rio 
de Janeiro, Edgard Blücher, 2002.  
MARQUES, Jacqueline Aparecida;BORGES, Christiane Philippi Ferreira. Práticas de química 
orgânica. 2ed. Campinas, Atomo, 2012. 
UCKO, David A. Química para as ciências da saúde: uma introdução à química geral, orgânica 
e biológica. São Paulo, Manole, 1992.  
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Disciplina: Bioquímica Humana (2018) 
Carga Horária: 40 horas 

Ementa:Relação de estrutura e função de biomoléculas. Metabolismo de proteínas, lipídios, 
aminoácidos e carboidratos. Mecanismo de catálise biológica. Biossíntese e degradação de 
biomoléculas. Composição e funções dos componentes do meio interno e mecanismosfísico- 
químicos-bioquímicos e fisiológicos responsáveis pela sua constância. Fisiologia dos órgãos: 
ponto de vista molecular e regulação. Meios para aquisição de substâncias necessárias à nutrição 
doorganismo. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
CHAMPE, P.C.; HARVEY, R.A. Bioquímica Ilustrada, 2 ed. Porto Alegre: Artes Médicas, 
(2002). (17 ex). 
LEHNINGER, Albert Lester;NELSON, David L.;COX, Michael M. Princípios de bioquímica. 
3.ed. São Paulo, Sarvier, 2002. (13 ex.) 
MURRAY, Robert K.; GRANNER, Daryl K.; MAYES, Peter A. et al. Harper : bioquímica. 9. 
ed. São Paulo, Atheneu, 2002.(16 ex.). 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
MARZZOCO, Anita;TORRES, Bayardo Baptista. Bioquímica básica. 2.ed. Rio de Janeiro, 
Guanabara Koogan, 1999. (3 ex). 
CAMPBELL, Mary K. Bioquímica. 3.ed. Porto Alegre, Artmed, 2006. (5 ex) 
DEVLIN, Thomas M. (Coord.); MICHELACCI, Yara M. (Trad.). Manual de Bioquímica com 
correlações clínicas. 7 ed. São Paulo, Blucher, 2011. (6 ex) 
SACKHEIM, George I.;LEHMAN, Dennis D. Química e bioquímica para ciências 
biomédicas. 8.ed. São Paulo, Manole, 2001.( 5 ex) 
COMPRI-NARDY, Mariane B.; STELLA, Mércia Breda; OLIVEIRA, Carolina de. Práticas 
de laboratório de bioquímica e biofísica : uma visão integrada. Rio de Janeiro, Guanabara 
Koogan, 2011. (5ex.) 

 

Disciplina:Histologia e Embriologia 
Carga Horária: 80 horas 

Ementa:Reprodução humana e gametogênese. Fecundação e implantação. Folhetos 
germinativos: desenvolvimento e derivados. Dobramento do embrião e período embrionário. 
Período fetal e nascimento. Teratologia. Métodos de estudos em 
histologia.Tecidos:epitelial(revestimentoeglândular);conjuntivopropriamentedito (frouxo e 
denso). Tecido conjuntivo de propriedades especiais (cartilaginoso, ósseo, adiposo e 
hematopoético); muscular e nervoso. Histologia dos sistemas: circulatório, imunológico, 
urinário, endócrino, respiratório, tegumentar, digestório,reprodutor 
masculino e reprodutor feminino. 
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Bibliografia Básica: 
JUNQUEIRA, L. C.;CARNEIRO, J. Histologia básica.9.ed. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 1999. 
MOORE, K. L. Embriologia básica. 5.ed.Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2000. 
JUNQUEIRA, L. C. Técnicas básicas de citologia e histologia. São Paulo: Santos,1983. 
 
Bibliografia Complementar: 
MOORE, K. L. Fundamentos de embriologia humana. São Paulo: Manole, 1990. 
POIRIER, J. Manual dehistologia.2.ed. São Paulo: Roca, 1983. 
DIFIORE, M. S. H.;MANCINI, R. E.; ROBERTS, E. D. P. Atlas de histologia. 7.ed.Rio de 
Janeiro: Guanabara Koogan, 2000. 
ZHANG, Shu-Xi. Atlas de histologia. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2001. 3 
SOBOTTA, J. Histologia. 5.ed.Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1999. 

 
Disciplina: Fisiologia Humana e Biofísica  (2018) 

Carga Horária: 80 horas 

Ementa:Funcionamento e regulação dos órgãos e sistemas humanos (sistema gastrointestinal, 
respiratório, renal, cardiovascular, reprodutivo e endócrino). Sistema Nervoso Autônomo 
(simpático e parassimpático). Noções de neurofisiologia.Geração, propagação e transmissão 
de sinais neurais. Integração sensório-motora. Líquidos corporais: composição e volume. 
Estudos biofísicos da membranacelular. Biofísica 
dacirculaçãoecontraçãocardíaca,respiratóriaedaexcreçãorenal.pHdoslíquidoscorporais. 
Radiação e seus efeitos biológicos. Aplicação das radiações em ciências da saúde. Teoria 
(100%). 

Bibliografia Básica: 
 HENEINE, Ibrahim Felippe. Biofísica básica. São Paulo, Atheneu, 2003 
CINGOLANI, Horacio E. (Org.);HOUSSAY, Alberto B. (Org.). Fisiologia humana de 
houssay. 7.ed. Porto Alegre, Artmed, 2004. 
GUYTON, Arthur C.;HALL, John. Tratado de fisiologia médica. 11.ed. Rio de Janeiro, 
Elsevier, 2006. 
 
Bibliografia Complementar: 
AIRES, M. M. Fisiologia. 2 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1999 
CABRERA, M. A.; PERALTA, C. C.; ROSA, R. A. C. Fisiologia: aprendendo no 
laboratório. São Paulo: Sarvier, 1998. 
GUYTON, A. C.; HALL, J. E. Tratado de fisiologia médica. 10 ed. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2002. 
DAVIES, Andrew;BLAKELEY, Asa G. H.;KIDD, Cecil. Fisiologia humana. Porto Alegre, 
Artmed, 2002. 
 
DOUGLAS, Carlos Roberto. Tratado de fisiologia aplicado na saúde. 5.ed. São Paulo, Robe 
Editorial, 2002. 
COMPRI-NARDY, Mariane B.;STELLA, Mércia Breda;OLIVEIRA, Carolina de. Práticas 
de laboratório de bioquímica e biofísica : uma visão integrada. Rio de Janeiro, Guanabara 
Koogan, 2011.(5ex) 
OLIVEIRA, Jarbas Rodrigues de (Org.);WÄCHTER, Paulo Harald (Org.);AZAMBUJA, 
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Alan Arrieira (Org.). Biofísica para ciências biomédicas. Porto Alegre, EDIPUCRS, 
2002.(3ex) 

 
Ementas relativas ao 3º Período 

Disciplina: Saúde Pública e Epidemiologia 
Carga Horária: 40 horas 

Ementa:História das Políticas Públicas de Saúde no Brasil. Estruturação e funcionamento dos 
programas de saúde, nas esferas do Sistema Único de Saúde-SUS. O processo saúde/doença. 
Conceitos, história e usos da epidemiologia. Elementos da epidemiologia descritiva. Formação 
e funcionamento do controle social, de comoções e outras esferas de apoio à vigilância de 
saúde.Relações Étnico-Raciais na Saúde Pública. A Questão Saúde/Doença nas Etnias Afro-
Brasileira e Indígena. 

Bibliografia Básica: 
ALMEIDA FILHO, Naomar de. Introdução à Epidemiologia. 3. ed. Rio de Janeiro: MEDSI, 
2002. 
COHN, Amélia, ELIAS, Paulo E. M. Saúde no Brasil: Políticas e Organização de Serviços. 
4. ed. São Paulo: Cortez: 2003. 
ROUQUAYROL, M. Z. Epidemiologia e Saúde. 6 ed. Rio de Janeiro: MEDSI. 
 
Bibliografia Complementar: 
DEVER,G.E.Alan.Aepidemiologianaadministraçãodosserviçosdesaúde.SãoPaulo: 
PROAHSA, 1998. 394p. 
MINISTERIO DA SAÚDE/FNS/CENEPI. GUIA de vigilância epidemiológica. 5.ed. 
Brasília: Fundação Nacional, 1998. 
SHOSTACK, Josué. Atenção Farmacêutica: Uma contribuição profissional negligenciada na 
saúde pública no Brasil. Rio Grande do Sul: Editora de publicações Biomédicas Ltda, 2004. 
HOLANDA, S. B. de. Raízes do Brasil. 26. ed. São Paulo: Companhia das Letras, 1995. 
PRADO JR., C. Formação do Brasil Contemporâneo. São Paulo: Companhia das Letras, 
2011. 
ROUQUAYROL, M. Z. ✁ Epidemiologia & saúde. 5 ed.Rio de Janeiro:Médica e Científica 
1999. 

 
 
 
 

Disciplina: Microbiologia Básica 
Carga Horária: 80 horas 

Ementa:Introdução a microbiologia. Métodos de controle microbiano. Estrutura e função dos 
microrganismos. Fisiologia Microbiana. Processos energéticos de nutrição. Cultivo bacteriano. 
Ecologia e genética microbiana. Taxonomia. Agentes letais aos microorganismos. Grupos 
importantes de bactérias patogênicas. Generalidades sobre riquétsias, clamídias, micoplasmas 
e vírus. 



113  
  

 
 
 

 
 

Bibliografia Básica: 
 
PELCZAR, Michael J; KRIEG, Noel R; CHAN, Eddie Chin Sun et al. Microbiologia : 
conceitos e aplicações. 2.ed. São Paulo, 
Makron Books, 2005. vol 1 e vol. 2 
TRABULSI, Luiz Rachid (Edit.);ALBERTHUM, Flavio (Edit.). Microbiologia. 4.ed. São 
Paulo, Atheneu, 2004. 
BROOKS, Geo F.;BUTEL, Janet S.;MORSE, Stephen A. Microbiologia médica. 21.ed. Rio 
de Janeiro, Guanabara Koogan, 2000. 616.01/J41m/Livros. 
 
Bibliografia Complementar: 
TORTORA, Gerard J. MICROBIOLOGIA. 10°ed. Porto Alegre, Artmed, 2012. 
TRABULSI, Luiz Rachid (Edit.);ALTERTHUM, Flavio (Edit.). Microbiologia. 5.ed. 
São Paulo, Atheneu, 2008. 
MURRAY, Patrick R. (Org.);ROSENTHAL, Ken S. (Org.);KOBAYASHI, George S. (Org.) 
et al. Microbiologia médica. 4.ed. Rio de Janeiro, Guanabara Koogan, 2004. 
SILVA, Carlos Henrique Pessôa de Menezes;NEUFELD, Paulo Murillo. Bacteriologia e 
micologia para o laboratório clínico. Rio de Janeiro, Revinter, c 2006. 
CANÇADO, J. R. et al. Métodos de Laboratório aplicados à clínica: técnica e Interpretação. 
8 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2001. 
http://www.anvisa.gov.br/servicosaude/manuais/microbiologia.asp 

 

Disciplina: Fundamentos de Ciências Sociais 
Carga Horária: 40 horas 

Ementa:Estuda os fundamentos teóricos, filosóficos e conceituais das Ciências Sociais 
(Antropologia, Ciência Política e Sociologia), bem como sua aplicabilidade como recurso 
analítico ao contexto nacional e internacional para a compreensão dos fenômenos sociais, 
políticos e culturais das sociedades contemporâneas, em especial da sociedade 
brasileira.
Estuda aspectos da sociologia clássica que influenciaram o pensamento moderno 
da relação homem-sociedade. Analisa as categorias sociológicas que contribuem com a 
formação Farmacêutica.  
BIBLIOGRAFIA BÁSICA  
DAGNINO, Evelina (Org.). Sociedade civil e espaços públicos no Brasil. São Paulo: Paz e 
Terra, 2002 (10 ex). LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Sociologia 
Geral. 7.ed. São  
Paulo : Atlas, 2006 (12 ex) TEIXEIRA, José Paulo. Outros desvios: ensaios de autonomia e 
democracia nas cidades do século XXI. Florianópolis: Cidade Futura,1999 (10 ex).  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  
CALVINO, Ítalo. As cidades invisíveis. São Paulo: Companhia das L, 2002. 
MEKSENAS, Paulo. Aprendendo sociologia: a paixão de conhecer a vida. 8ª Ed. São Paulo. 
Loyola, 2001.  
COSTA. C. Sociologia: Introdução à ciência da sociedade. São Paulo: Moderna. 2 
exemplares (1987  
BERGER, Peter L; LUCKMANN, Thomas. A construção social da realidade: tratado de 
sociologia do conhecimento. 34ª Ed. Petrópolis; Vozes, 2012. ARON, 
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Disciplina: Química Analítica (2018) 
Carga Horária: 80 horas 

Ementa:Química analítica inorgânica. Reações químicas em análise qualitativa. Análise por 
via úmida de cátions e ânions, via seca de cátions e ânions, e suas aplicações em farmácia. 
Introdução em análise química quantitativa.Descarte estatístico de resultados. Análise 
gravimétrica. Análise Titrimétrica: neutralização, precipitação, óxido-redução, complexação, 
e suas aplicações em farmácia. 

Bibliografia básica: 
HARRIS, Daniel. Análise química quantitativa. 6. Ed. Rio de Janeiro, LTC, 2005.  
VOGEL, Arthur Israel. Química analítica qualitativa. 5.ed. São Paulo, Mestre Jou, 1981. 
ATKINS, Peter. Físico-quimica. 7.ed. 0, LTC, 2004. 
 
Bibliografia complementar: 
BACCAN, Nivaldo;ANDRADE, João Carlos de;GODINHO, Oswaldo 
E. S. et al. QUÍMICA analítica quantitativa elementar. 3.ed. rev. e ampliada. São Paulo, 
Edgard Blücher, 2004. 
MASTERTON, William L.;SLOWINSKI, Emil J.;STANITSKI, Conrad L. Princípios de 
química. Rio de Janeiro, LTC, 1990. 
MORITA, Tokio; ASSUMPÇÃO, Rosely M. V. Manual de soluções, reagentes & solventes: 
padronização, preparação, purificação. 12.ed. São Paulo, Edgard Blücher, 2003. 
SILVERSTEIN, Robert M.; WEBSTER, Francis X.; AGUIAR, Paula Fernandes de (Trad.) et 
al. Identificação espectrométrica de compostos orgânicos. 6. ed. Rio de Janeiro, LTC, 2000. 
BACCAN, Nivaldo;ANDRADE, João Carlos de;GODINHO, Oswaldo E. S. et al. QUÍMICA 
analítica quantitativa elementar. 3.ed. rev. e ampliada. São Paulo, Edgard Blücher, 2004. 

 
Disciplina: Genética Humana 

Carga Horária: 40 horas 

Ementa:Introdução à genética e evolução; As bases químicas e físicas da hereditariedade; 
Genética molecular e de microorganismos; Mecanismos de transmissão hereditária e suas 
aplicações práticas; Estudo das anomalias hereditárias a nível molecular, morfológico e 
fisiológico; Genética das características: estimativas da hereditariedade e melhoramento 
genético; Genética das populações e mecanismos evolutivos; Natureza, processos e resultados 
da evolução físico-química; Natureza, processos e resultados da evolução orgânica; Natureza, 
processos, resultados e implicações da evolução biocultural; Processo da seleção natural e 
adaptação. Co-evolução. 

Bibliografia Básica: 
BURNS, George W; BOTTINO, Paul J. Genética. 6 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 
1991. 
THOMPSON, Margaret W.; MCLINNES, Roderick R. Genética Médica. 5. ed. Rio de 
Janeiro: Guanabara Koogan, 1993. 
JORDE,LynnB.Etal.Genéticamédica.2ed.RiodeJaneiro:GuanabaraKoogan,2000.  
 
BibliografiaComplementar: 
VOGEL.P.Genéticahumana:problemaseabordagens.SãoPaulo:GuanabaraKoogan, 2000. 
CARVALHO, Humberto C. Fundamentos de genética e evolução. 3 ed. Rio de Janeiro: 
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Atheneu, 1987. 
JORDE, Lynn B. Et al. Genética médica. 2 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2000. 
 
VOGEL. P. Genética humana: problemas e abordagens. São Paulo: Guanabara Koogan, 
2000. 
BLACK, Jacquelyn G. Microbiologia: Fundamentos e Perspectivas. 4 ed. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2002. 

 

Disciplina: Patologia Geral 
Carga Horária: 80 horas 

Ementa:Introdução à patologia. Conceito de doença. Divisões e modalidades de estudo da 
patologia. 
Desenvolvimentodatecnologiaesuainfluêncianodesenvolvimentodapatologia.Correlação 
dosdadosanatômicoscomossinaisesintomasclínicos.Injúriaemortecelular.Degenerações e 
necrose. Morte somática. Alterações da circulação e dos fluidos do organismo. Edema; 
hiperemia ou congestão; isquemia; trombose; embolismo; infarto; hemorragia; choque. 
Imunopatologia. Inflamação e reparo. Alterações do crescimento celular.Neoplasias. 
 
Bibliografia Básica: 
BRASILEIRO FILHO, Geraldo. Bogliolo Patologia geral. Rio de Janeiro : Guanabara 
Koogan, 2000; 
COTRANS,RamziS.;KUMAR,Vinay;BARBOSA,JaneBardawil(Trad.);COLLINS, Tucker; 
VASCONCELOS, Marcio Moacyr de (Trad.). Robbins Patologia Estrutural e Funcional. Rio 
de Janeiro : Guanabara Koogan,2000. 
ABBAS, A.K.; KUMAR, V.; FAUSTO, N.; MITCHELL, R. Fundamentos de Robbins 
&Cotran Patologia. 7 ed. Elsevier, 2006. Bibliografia Complementar: 
FARIA, J. L. Patológica geral: fundamentos das doenças com aplicações clinicas Rio de 
Janeiro: Guanabara Koogan, 2003. 
RUBIN, F. Patologia. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2002. 
 
FRANCO, M. et al. Patologia - Processos Gerais. ATHENEU EDITORA. 2010; 
HANSEL, D.E.; DINTZIS, R. Z. Fundamentos de Rubin - Patologia. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan 2007; 
RUBIN,E.;GORSTEIN,F.;SCHWARTING,R.Rubin-Patologia:BasesCinicopatológicas 
da Medicina. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2005. 

 

Disciplina: Farmacobotânica 
Carga Horária: 80 horas 

Ementa:Técnicas usuais em microscopia vegetal. Célula vegetal: constituintes da parede; 
substâncias ergásticas. Meristemas. Tecidos e órgãos vegetais. Principais grupos vegetais, 
destacando os aspectos de interesse farmacêutico. 
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Bibliografia Básica: 
APEZZATO-da-GLÓRIA, B.; CARMELLO-GUERREIRO, S. M. Anatomia vegetal. 
Viçosa: 2003. 
CUTTER, E. G. Anatomia vegetal. São Paulo: Roca, 2002. 
CUTTER, D.F; BOTHA, T. STEVENSON, D.W. Anatomia vegetal ✁ uma abordagem 
aplicada. Porto Alegre; Artmed, 2011. 
 
Bibliografia Complementar: 
EICHHORN, S. E.; EVERT, R. F.; RAVEN, P. H. Biologia vegetal. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2001. 
ESAU, K. Anatomia das plantas com sementes. São Paulo: Edgard Blucher, 2002. 
FERRI, M. G. Botânica: morfologia interna das plantas (anatomia). São Paulo: Nobel, 2005. 
FERRI, M. G. Botânica: morfologia externa das plantas (organografia). São Paulo: Nobel, 
2004. 
SOUZA, L.A. Morfologia e Anatomia vegetal: célula, tecidos, órgãos e plântula. Ponta 
Grossa: Editora UEPG, 2003. 

 
Ementas relativas ao 4º Período 

Disciplina: Farmacotécnica I (2018) 
Carga Horária: 80 horas 

Ementa:Farmacotécnica: conceitos fundamentais, histórico, importância, divisões e interações 
com outras disciplinas. Análise crítica de uma prescrição de medicamentos, Considerações 
gerais sobre o desenvolvimento farmacotécnico. Utilização de Farmacopeias e formulários. 
Metrologia aplicada. Boas praticas de manipulação e laboratórios aplicados a farmácia 
magistral.Formas farmacêuticas obtidas por extração, destilação, diluição e evaporação e 
formas farmacêuticas semi solidas: gel, pomada e pasta. 

Bibliografia Básica: 
ANSEL, Howard C.;POPOVICH, Nicholas G.;ALLEN JR. , Loyd V. Farmacotécnica : 
formas farmacêuticas e sistemas de liberação de fármacos. São Paulo, Editorial Premier, 
2000. 
FERREIRA, Anderson de Oliveira. Guia Prático da Farmácia Magistral. Vol 1 e 2. 4ed. São 
Paulo, Pharmabooks, 2010. 
 
FERREIRA, Anderson de Oliveira. Preparações orais líquidas : formulário, procedimento de 
preparo, flavorização, estabilidade e conservação. 3.ed., rev. e ampl. São Paulo, 
Pharmabooks, 2011.  
 
Bibliografia Complementar: 
FONSECA, Aureliano da; PRISTA, L. Nogueira. Manual de terapêutica dermatológica e 
cosmetologia. São Paulo, Roca, 2000. 
LE HIR, A. Noções de farmácia Galênica. 6.ed. São Paulo, Organização And, 1997. 
THOMPSON, Judith E. A prática farmacêutica na manipulação de medicamentos. Porto 
Alegre, Artmed, 2006. 
ANSEL, Howard C.;PRINCE, Shelly J. Manual de cálculos farmacêuticos. Porto Alegre, 
Artmed, 2005. 
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Formulário nacional da Farmacopéia Brasileira disponível em: 
http://portal.anvisa.gov.br/farmacopeia 
Farmacopéia Brasileira vol 1 e vol 2. 2010. disponível em: 
http://portal.anvisa.gov.br/farmacopeia 

 

Disciplina: Análise Instrumental (2018) 
Carga Horária: 80 horas 

Ementa:Métodos Químicos de análise. Métodos espectroscópicos: UV, UV-VIS, IV. Métodos 
espectrométricos: RMN 1H, 13C, massa e análise elementar. Métodos cromatográficos de 
análise. 

Bibliografia básica: 
SKOOG, Douglas A.;HOLLER, F. James;NIEMAN, Timothy A. Princípios de análise 
instrumental. 5.ed. Porto Alegre, Bookman, 2002.  
SILVERSTEIN, Robert M.; WEBSTER, Francis X.;  
AGUIAR, Paula Fernandes de (Trad.) et al. Identificação espectrométrica de compostos 
orgânicos. 6. ed. Rio de Janeiro, LTC, 2000. 
BARBOSA, Luiz Cláudio de Almeida. Introdução à química orgânica. São Paulo, Pearson, 
2004. 
 
Bibliografia complementar: 
MORITA, Tokio; ASSUMPÇÃO, Rosely M. V. Manual de soluções, reagentes & solventes: 
padronização, preparação, purificação. 12.ed. São Paulo, Edgard Blücher, 2003. 
ATKINS, P. W. Físico-química. 6.ed. Rio de Janeiro, LTC, 1999.  
MANO, Eloisa Biasotto;SEABRA, Affonso do Prado. Práticas de química orgânica. 3.ed. 
Rio de Janeiro, Edgard Blücher, 2002.  
BARROS NETO, Benício. Como fazer experimentos: pesquisa e desenvolvimento na ciência 
e na indústria. 2.ed. Campinas, UNICAMP, 2002. 
PRISTA, L. Nogueira; ALVES, A. Correia; MORGADO, Rui et al. Tecnologia farmacêutica. 
6. ed. Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, 2003. 

 

Disciplina: Farmacognosia 
Carga Horária: 80 horas 

Ementa: Objetivos da Farmacognosia. Classificação farmacognóstica dos fármacos. Caracteres 
macroscópicos e microscópicos dos fármacos. Métodos físico-químicos em farmacognosia. 
Métodos biológicos na análise de fármacos. Análise farmacognóstica de: plantas aromáticas, 
essências, resinas, taninos, heterosídeos, saponinas, alcalóides, xantinas, gomas, mucilagens, 
flavonóides, benzoquinonas, naftoquinonas e terpenos. 
Bibliografia Básica 
SIMÒES, C. M. O. Farmacognosia ✁ da planta ao medicamento. 2ª ed. UFSC, 2000. 
APPEZZATO-DA-GLÓRIA, B.;CARMELLO-GUERREIRO, S. M. Anatomia 
vegetal.Viçosa:  UFV, 2003. 
SILVA, P. Farmacologia. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2002. 
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Bibliografia Complementar: 
ALQUINI, Y.; TAKEMORI, N. K. Organização estrutural de espécies vegetais de interesse 
farmacológico. Curitiba: Herbarium. 2000. 
SCHULZV.;HANSELR.;TYLER,V.E.Fitoterapiaracional:umguiadefitoterapiapara as ciências 
da saúde. 4 ed São Paulo: Manole,2002. 
ELDIN, S.; DUNFORD, A. Fitoterapia: na atenção primária à saúde. São Paulo: Manole, 
2001. 
SOLOMONS. G. T. W. Química Orgânica. 7a ed. v 1. Rio de Janeiro. 2001. KOROLKOVAS, 
A., BURCKHALTER, J. H. Química farmacêutica. Guanabara Koogan,  
Rio de janeiro, 1988. 
 

 

Disciplina: Administração e Legislação Farmacêutica 
Carga Horária: 40 horas 

Ementa: Estudo de conceitos de gestão farmacêutica. O aluno terá a oportunidade de elaborar 
umguia específico e próprio para administrar uma farmácia de características inovadoras, seja 
dentro daprópriaorganização(intrapreneur),sejaforadaorganização(entrepreneur),atravésda 
aquisição ou iniciação de uma nova empresa.Administração de pessoal. Administração de 
produção. Administração financeira, de vendas e de distribuição. Legislação para 
estabelecimentos farmacêuticos e Normas da ANVISA. Noções de Marketing. Gestão de 
Pessoas. Gestão Farmacêutica. 

Bibliografia Básica: 
DRUCKER, P. F. Introdução à administração. São Paulo: Pioneira Thonson, 2002. 
LANZANA, A. E. T. Economia brasileira: fundamentos e atividade. 2 .ed. São Paulo: Atlas, 
2002. 
KOTLER Philip, Administração de Marketing. São Paulo: Prentice Hall, 2000. 
 
Bibliografia Complementar: 
PINHO, D. B. (coord), et al. Manual de economia. São Paulo: Saraiva, 2003. 
VASCONCELLOS, M. A. S. Fundamentos de economia. São Paulo: Saraiva, 2003. 
VICECONTI, P. E. V. Introdução a economia. 5. ed. São Paulo: Frase, 2002. 
LONGENECKER, J. G.; MOORE, C. W.; PETTY, J. W. Administração de pequenas 
empresas. São Paulo: Makron Books, 1997. 
KWASNICKA, E. L. Introdução à Administração. Atlas, 1998. 

 

Disciplina: Farmacologia I (2018) 
Carga Horária: 80 horas 

Ementa:Introdução ao estudo da Farmacologia ✁ conceitos básicos. Estudo da Farmacocinética 
e métodos de análise farmacocinética. Farmacodinâmica ✁ mecanismos de ação; receptores para 
drogas. Variação individual. Farmacologia do Sistema Nervoso Autônomo ✁ parassimpatolíticos 
e parassimpatomiméticos. Bloqueadores neuromusculares. 
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Bibliografia básica: 
RANG, H. P. et al. Farmacologia. 6 ed. Rio de Janeiro: Elsevier Editora, 2007. 
SILVA, P. Farmacologia. 6 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2002. 
GRAHAME-SMITH, D.G. Tratado de farmacologia clínica e farmacoterapia. 3 ed. Rio de 
Janeiro: Guanabara Koogan, 2004. 
 
Bibliografia complementar: 
GOODMAN, L. S. et al. Goodman e Gilman: as bases farmacológicas da terapêutica. 11ed. 
Porto Alegre: McGraw-Hill Intamericana, 2010. 
 
HARVEY, R.; CHAMPE, P.C. Farmacologia Ilustrada. 2.ed. Porto Alegre: Artmed, 2002. 
STERN, A. Farmacologia.9 ed. São Paulo: Manole, 1999. 
TOUITOU, Y. Farmacologia: noções básicas. 10 ed. São Paulo, ANDREI, 2005. 
VALLE, L. B. de S. Farmacologia integrada: fundamentos farmacológicos da terapêutica. São 
Paulo, Atheneu, 1991. 
FARMACOPEIA brasileira. 5 ed.Vol 1 e 2.  
Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Brasília: Anvisa, 2010. Disponível em: 
http://portal.anvisa.gov.br/documents/33832/260079/5%C2%AA+edi%C3%A7%C3%A3o+-
+Volume+1/4c530f86-fe83-4c4a-b907-6a96b5c2d2fc 
http://www.anvisa.gov.br/hotsite/cd_farmacopeia/pdf/volume2.pdf 
 

 

Disciplina: Bromatologia 
Carga Horária: 40 horas 

Ementa:Conceito e evolução histórica da bromatologia. Classificação dos alimentos. Leis que 
regem aalimentação.Examedovalornutritivo,energéticoeplásticodeumalimento.Determinação 
quantitativa das frações: mineral, glicídica, lipídica, protídica, água e fibras. Controle físico- 
químico de alimentos naturais e industrializados, com ênfase na fiscalização e importância para 
a saúdepública. 

Bibliografia Básica: 
SALINAS, Rolando D. Alimentos e nutrição: introdução à bromatologia. Tradução de Fátima 
Murad. 3. ed. Porto Alegre: Artmed, 2002. 11EX 
JAY, James M. Microbiologia de alimentos. Porto Alegre, Artmed, 2005. 13 EX.  
GAVA, Altanir J. Princípios de tecnologia de alimentos. São Paulo, Nobel, 2004. 
 
Bibliografia Complementar: 
BOBBIO, Florinda Orsati; BOBBIO, Paulo A. Introdução a química de alimentos. 3.ed. São 
Paulo, Varela, 2003.  
RIBEIRO, Eliana Paula;SERAVALLI, Elisena A. G. Química de alimentos. 2 ed. São Paulo, 
Blucher, 2007. 
CECCHI, Heloisa Máscia. Fundamentos teóricos e práticos em análise de alimentos. São 
Paulo, UNICAMP, 2001.  
SGARBIERI, Valdemiro Carlos. Alimentação e nutrição: fator de saúde e desenvolvimento. 
São Paulo, Almed, 1987.  
EVANGELISTA, José. Tecnologia de alimentos. 2.ed. São Paulo, Atheneu, 2005. 
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Ementas relativas ao 5º Período 

Disciplina: Farmacotécnica II 
Carga Horária: 80 horas 

Ementa:Formas farmacêuticas obtidas por dispersão molecular, divisão mecânica (pó, 
cápsulas, granulados). Materiais de acondicionamento e embalagem. Receituário médico. 

Bibliografia Básica: 
ANSEL,H. C.;POPOVICH, N. G.:ALLEN JR, L.V.. Formas farmacêuticas e sistemas de 
liberação de fármacos. 6.ed. São Paulo: Editorial Premier, 2000. 
PRISTA, L. N. Manual de terapêutica dermatológica e cosmetologia.1.ed. São 
Paulo:Roca,2000. 
THOMPSON, J.E. Prática farmacêutica na farmácia de manipulação de medicamentos.1.ed. 
Porto Alegre: Artmed, 2006. 
BibliografiaComplementar: 
FARMACOPÉIA Brasileira, 3. ed. São Paulo: Organização Andrei Editora, 1977. 
LE  HIR,  A.  Noções   de   farmácia   galênica.   6.ed.   São   Paulo:   Andrei,1997.   ANSEL, 
H. C.Manual de cálculos farmacêuticos.1.ed. São Paulo: Artmed, 2005. KOROLKOVAS, A., 
BURCKHALTER, J. H. Química farmacêutica. Guanabara Koogan: Rio de Janeiro,1988. 
SILVA, P. Farmacologia. 6ª ed. Guanabara Koogan, 2002. 

 

Disciplina: Farmacologia II  (2018) 
Carga Horária: 80 horas 

Ementa:Estudo da Farmacologia dos anti-inflamatórios, antigotosos e uricosúricos. Anti-
histamínicos. Fármacos que atuam no TGI. Hipoglicemiantes orais e 
insulina.Hipolipemiantes.Fármacos que atuam no sistema endócrino; 
respiratório.Farmacologia dos anti-hipertensivos. Antibióticos, antiparasitários, 
antimicóticos e antivirais.Anticoncepcionais. Vitaminas e minerais. 
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Bibliografia básica: 
RANG, H. P. et al. Farmacologia. 6 ed. Rio de Janeiro: Elsevier Editora, 2007. 
SILVA, P. Farmacologia. 6 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2002. 
GRAHAME-SMITH, D.G. Tratado de farmacologia clínica e farmacoterapia. 3 ed. Rio de 
Janeiro: Guanabara Koogan, 2004. 
 
Bibliografia complementar: 
GOODMAN, L. S. et al. Goodman e Gilman: as bases farmacológicas da terapêutica. 11ed. 
Porto Alegre: McGraw-Hill Intamericana, 2010. 
HARVEY, R.; CHAMPE, P.C. Farmacologia Ilustrada. 2.ed. Porto Alegre: Artmed, 2002. 
STERN, A. Farmacologia.9 ed. São Paulo: Manole, 1999. 
TOUITOU, Y. Farmacologia: noções básicas. 10 ed. São Paulo, ANDREI, 2005. 
VALLE, L. B. de S. Farmacologia integrada: fundamentos farmacológicos da terapêutica. 
São Paulo, Atheneu, 1991. 
FARMACOPEIA brasileira. 5 ed.Vol 1 e 2. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. 
Brasília: Anvisa, 2010. Disponível em: 
http://portal.anvisa.gov.br/documents/33832/260079/5%C2%AA+edi%C3%A7%C3%A3o
+-+Volume+1/4c530f86-fe83-4c4a-b907-6a96b5c2d2fc 
http://www.anvisa.gov.br/hotsite/cd_farmacopeia/pdf/volume2.pdf 

 

 

 
 
 
 
 
 

Disciplina: Microbiologia clínica 
Carga Horária: 80 horas 

Ementa:Conhecimentos básicos na biologia dos seres microscópicos; Morfologia, reprodução e 
fisiologia dos microrganismos; Interação com (homens, animais e plantas) e com o meio 
ambiente; Principais fontes de coleta do material biológico; Utilização do material biológico em 
exames bacteriológicos; Preparo do material utilizado em laboratório de 
microbiologia;Bacterioscopia; Colorações; Culturas; Antibiograma. 

Bibliografia Básica: 
 
MURRAY, Patrick R.ROSENTHAL, Ken S. PFALLER, Michael A. Microbiologiamédica. 
Rio de Janeiro : Editora Elsevier, 2009. 
BROOKS,GeoF.BUTEL,JanetS.MORSE,StephenA.Microbiologiamédica.RiodeJaneiro 
: Guanabara Koogan, 2000. 
SILVA, Carlos Henrique Pessôa de Menezes. NEUFELD, Paulo Murillo. Bacteriologia e 
micologia para o laboratório clínico. Rio de Janeiro :Revinter, c 2006. 
Bibliografia Complementar: 
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JAWETZ, Ernest.MELNICK, Joseph L. ADELBERG, Edward A.Microbiologia médica. Rio 
de Janeiro : Guanabara Koogan, 1970. 
SCHAECHTER,Moselio.VOEUX,PatriciaLadye(Trad.)MACHADO,PatríciaSádePaula 
(Trad.) Microbiologia : mecanismos de doenças infecciosas. Rio de Janeiro : Guanabara 
Koogan,2009. 
NEDER, RahmeNelly.Microbiologia : manual de laboratório. São Paulo : Nobel, 1992. SILVA 
FILHO, Germano Nunes. SILVA FILHO, Germano Nunes. Microbiologia : manual de aulas 
práticas. Florianópolis : UFSC, 2004. 
LARPENT,Jean Paul. Microbiologia Pratica. São Paulo : Universidade de São Paulo, 1975. 

 

Disciplina: Urinálises 
Carga Horária: 80 horas 

Ementa:Coletadeamostras.Urinálise:examefísico,examequímicoqualitativoequantitativoeexam
e microscópico. Importância clínica da rotina de urina. Identificação dos cálculos urinários. 
Examecitológicodelíquidosbiológicoscomoolíquidocefalorraquidiano,líquidosinovial,entre 
outros. Espermograma. 

Bibliografia Básica: 
LIMA, A. O. et al. Métodos de laboratório aplicados à clínica. 8. ed. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2001. 
RAVEL, R. Laboratório Clínico dos dados laboratoriais. 6. ed. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 1997. 
STRASINGER, S. K.; DILORENZO, M. S. Urinálise e fluídos corporais. 5ed. São Paulo: 
Livraria Médica paulista editora Ltda, 2009. 
Bibliografia Complementar: 
MOURA, A. R. et al. Técnicas de laboratório. 3. ed. São Paulo: Atheneu, 2006. KONEMAN 
E. W. et al. Diagnóstico microbiológico. 5 ed. Rio de Janeiro: MEDSI, 2001. 
HENRY,J.B.DiagnósticosClínicosetratamentopormétodoslaboratoriais.Barueri:Manole, 2008 
WALLACH, J. Interpretação de exames laboratoriais. 8 ed. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 2011. 

Disciplina: Fitoquímica 
Carga Horária: 80 horas 

Ementa:Introduçãoafitoquímica.Roteiroparaestudoquímicodeplantasmedicinais.Extraçãoesua
s técnicas. Métodos de fracionamento e isolamento: princípios básicos de cromatografia esuas 
técnicas, Extração com fluido supercrítico, destilação, precipitação e cristalização, eletroforese 
eliofilização. 

Bibliografia Básica: 
SOLOMONS. G. T. W. Química Orgânica. 7a ed. v 1. Rio de Janeiro. 2001. 
KOROLKOVAS, A., BURCKHALTER, J. H. Química farmacêutica. Guanabara Koogan, 
Riode Janeiro,1988. BARBOSA. L.C.A. Introdução à Química Orgânica. São Paulo. 2004. 
 
Bibliografia Complementar: 
ALLIMGER, B. G.; et al. Química Orgânica. 2 ed. Rio de Janeiro: itc, 1976. 
SILVERSTEIN, R. M.; WEBSTER, F. X. Identificação Espectrométrica de Compostos 
Orgânicos. 6.ed. Rio de Janeiro: LTC, 2000. 
SIMÕES, Cláudia Maria Oliveira (Org.). Farmacognosia : da planta ao medicamento. 5.ed. 
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Porto Alegre, UFRGS, 2004. 
HARRIS, D. Análise química quantitativa. Rio de Janeiro: LTC, 2001. 
GIMENO, A.; VOGEL, A. I. Química analítica qualitativa. São Paulo: Mestre Jou, 1981. 

 

Disciplina: Microbiologia e Toxicologia de Alimentos 
Carga Horária: 40 horas 

Ementa:Importânciadosmicroorganismosnosalimentos,microorganismospatogênicoseindicador
es de contaminação. Toxinfecções alimentares, alterações e deterioração microbiana dos 
alimentos, controle do desenvolvimento microbiano nos alimentos, critérios microbiológicos 
para avaliação a qualidade dos alimentos, métodos de análise microbiológica, toxicantes 
naturais,aflatoxinas. 

Bibliografia Básica: 
GOMBOSSY, B.D.; LANDGRAF, M..Microbiologia dos alimentos. São Paulo: Atheneu, 
2006. 
ARAUJO, J.M.A..Química dos alimentos ✁ teoria e prática. 3.ed. Viçosa: Editora UFV, 2004. 
JAY, J. Microbiologia de alimentos. Porto Alegre: Artmed, 2005 
 
Bibliografia Complementar: 
PELCZAR, M.J.; CHAN, E.C.S.; KRIEG, N.R. Microbiologia: conceitos e aplicações. São 
Paulo: Makron Books, 2005. 
GERMANO, M.. GERMANO, P. Higiene e vigilância sanitária de alimentos São Paulo: 
Manole, 2008. 
HAZELWOOD, D; MC LEAN. A. C. Manual de higiene para manipuladores de alimentos. 
São Paulo: Varela, 1998. 
MORAIS, E. C. F.; SZNELWAR, R. B. e FERNICOLA, N.A.G.G. Manual de Toxicologia 
Analítica. São Paulo, Ed. Roca, 1991. 
OGA, S. Fundamentos de Toxicologia. 2ª edição, São Paulo: Atheneu, 2003. 

 

 
 
 

Ementas relativas ao 6º Período 
Disciplina: Farmácia Homeopática 

Carga Horária: 80 horas 

Ementa:Introdução à Homeopatia. Noções sobre a filosofia homeopática. Fundamentos de 
farmacotécnica homeopática. Estudo das drogas, veículos inertes, tinturas-mãe, soluções e 
triturações. Métodos e escalas de dinamização dos medicamentos homeopáticos. Receituário 
médico. Aromaterapia e Florais de Bach. 
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Bibliografia Básica: 
FARMACOPÉIAHomeopáticaBrasileira.ParteI.MétodosGerais.2.ed.SãoPaulo:Atheneu, 
1997. 
CESAR A.T. Farmácia Homeopática: Teoria e Prática.São Paulo : Manole, 2005. 
Revista da anclivepa. São Paulo :Anclivepa.Periódico. 
 
Bibliografia Complementar: 
 
BAROLLO C.R.Aos que se tratam pela Homeopatia. São Paulo : TYPUS, 1989. 
SOARES, A.A.D. Dicionário de medicamentos homeopáticos. 1.ed.São Paulo:Santos,2005. 
LACERDA, P. Manual prático de farmacotécnica contemporânea em homeopatia. 1.ed.São 
Paulo: Andrei,1994.  
SOARES, A.A.D. Farmácia homeopática. 1.ed. São Paulo: Andrei,1997 
MARINSG.R.Homeopatia:oqueéeoquenãoé?SãoPaulo:CompanhiaEditoraNacional, 
1986. 

 

Disciplina: Hematologia Clínica 
Carga Horária: 80 horas 

Ementa:Elementos figurados do tecido sanguíneo. Órgãos hematopoiéticos. Hemograma. VHS. 
Hemoglobinopatias: fisiopatologia e análise hematológica. Hemostasia e coagulação.Imuno- 
hematologia. Leucemias: fisiopatologia e análise hematológica. Anemias, reologiasanguínea e 
exclusão de paternidade.Hemoterapia. 

Bibliografia Básica: 
LEWIS, S. M. et al. Hematologia prática de Dacie e Lewis. 9. ed. Porto Alegre: Artmed, 2006. 
BAIN, B. J. Diagnóstico em leucemias. 2. ed. Rio de Janeiro: Revinter, 2003. VALLADA, E. 
P. Manual de técnicas hematológicas. São Paulo: Atheneu, 2002.  
 
Bibliografia Complementar: 
HOFFBRAND, A. V. Fundamentos em Hematologia. Porto Alegre: Artemed, 2008. ZAGO, 
M. A. et al. Hematologia : Fundamentos e Prática. São Paulo: Atheneu, 2004. 
VERRASTRO,T.etal.HematologiaeHemoterapia:Fundamentosdemorfologia,fisiologia, 
patologia e clínica. São Paulo: Atheneu,2005. 
LIMA, A. O. et al. Métodos de laboratório aplicados à clínica. 8. ed. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2001. 
NAOUM, F. A. Doenças que alteram os exames hematológicos. São Paulo: Atheneu, 2010 
HENRY,J.B.DiagnósticosClínicosetratamentopormétodoslaboratoriais.Barueri:Manole, 2008. 

Disciplina: Bioquímica Clínica 
Carga Horária: 80 horas 
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Ementa:Laboratório de análises clínicas: organização e padronização. Técnicas laboratoriais. 
Coleta de material biológico. Estatística e garantia de qualidade. Bioquímica clínica do 
sanguetotal, soro, plasma e líquidos biológicos. Análise bioquímica de carboidratos, proteínas, 
lipídios e eletrólitos. Análise bioquímica de vitaminas, glicocorticóides, mineralocorticóides, 
hormônios e compostos bioquímicos não protéicos. Análise bioquímica de enzimas. 
Interpretação clínica.Biossegurança. 

Bibliografia Básica: 
MOTTA,V.T.,BioquímicaClinicaparaolaboratório-Princípioseinterpretações,4.ed. 
Porto Alegre: Editora Médica Missau, 2003. 
HENRY,J.B.DiagnósticosClínicoseTratamentoporMétodosLaboratoriais.20ed.São Paulo: 
Manole,2008. 
WALLACH, J. Interpretação de exames laboratoriais. 8 ed. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 2011. 
 
Bibliografia Complementar: 
RAVEL, R. Laboratório Clínico: Aplicações Clínicas dos Dados Laboratoriais. 6ª Edição. 
Editora Guanabara Koogan, Rio de Janeiro, 1997.  
CANÇADO,J.R.;GALIZZI,J.;GRECO,J.B.;LIMA,A.O.;SOARES,J.B.Métodosde 
laboratório aplicados à clínica: técnica e interpretação. Editora Guanabara Koogan, Rio de 
Janeiro, 2001. 
BRACHT, A.; ISHII-IWAMOTO, E. L. Métodos de Laboratório em Bioquímica. Ed. Manole, 
São Paulo, 2002.  
GREENSPAN,F.S.;STREWLER,G.J.Endocrinologia:básicaeclínica.EditoraGuanabara 
Koogan, Rio de Janeiro, 2000.  
BIOFARMA ✁ Revista Técnico-Científica de Farmácia, Bioquímica e Análises Clínicas e 
Toxicológicas. Curitiba: Bioeditora. 
RBAC ✁ Revista Brasileira de Análises Clínicas. Rio de Janeiro: Sociedade Brasileira de 
AnálisesClínicas. 
ESTRIDGE, B. H.; WALTERS, N. J.; REYNOLDS, R. P. Técnicas básicas de laboratório 
clínico. 5.ed. Porto Alegre: Artmed, 2011. 

 

Disciplina: Tecnologia das Fermentações 
Carga Horária: 80 horas 

Ementa:Microrganismos de importância industrial.Alimentos e bebidas obtidos por 
fermentação. Fermentação alcoólica. Fermentação lática. Fermentação acética. Produtos obtidos 
por via fermentativa: ácidos orgânicos, enzimas, vitaminas, aminoácidos, antibióticos. 
Tratamento biológico de resíduos. 

Bibliografia Básica: 
AQUARONE,E.;BORZANI,W.;SCHMIDELL,W.;LIMA,U.A.Biotecnologiaindustrial: 
biotecnologia na produção de alimentos. 1 ed. Volume 1. São Paulo: Edgard Blücher,2001. 
AQUARONE,E.;BORZANI,W.;SCHMIDELL,W.;LIMA,U.A.Biotecnologiaindustrial: 
biotecnologia na produção de alimentos. 1 ed. Volume 2. São Paulo: Edgard Blücher,2001. 
AQUARONE,E.;BORZANI,W.;SCHMIDELL,W.;LIMA,U.A.Biotecnologiaindustrial: 
biotecnologia na produção de alimentos. 1 ed. Volume 3. São Paulo: Edgard Blücher,2001. 
Bibliografia Complementar: 
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AQUARONE, E.; BORZANI, W.; LIMA, U. A. Alimentos e bebidas produzidos por 
fermentação. São Paulo: Edgard Blücher, 1983. 
AQUARONE,E.;BORZANI,W.;SCHMIDELL,W.;LIMA,U.A.Biotecnologiaindustrial: 
biotecnologia na produção de alimentos. 1 ed. Volume 4. São Paulo: Edgard Blücher,2001. 
BORÉM,A.;COSTA,N.M.B.Biotecnologiaenutrição:saibacomooDNApodeenriquecer a 
qualidade dos alimentos. São Paulo: Nobel,2003. 
RIBEIRO, M. C.; SOARES, M. M. S. R. Microbiologia prática: roteiro e manual: bactérias e 
fungos. São Paulo: Atheneu, 2005. 
GOMBOSSY, B.D.; LANDGRAF, M..Microbiologia dos alimentos. São Paulo: Atheneu, 
2006 

 

Disciplina: Farmácia Hospitalar 
Carga Horária: 80 horas 

Ementa:Estrutura da farmácia hospitalar. Administração e economia da farmácia hospitalar. 
Farmacotécnica na farmácia hospitalar. Farmacotécnica da medicação parenteral. Legislação 
sanitária. Suprimento e administração de materiais. Princípios de Farmácia clínica. Dispensação. 
Farmacocinética e farmacodinâmica clínica (estudo de casos). Centro de informações de 
medicamentos. Participação do farmacêutico nas Comissões de Controle de 
Infecção Hospitalar. Controle farmacêutico de antibióticos. Padronização de medicamentos. 

Bibliografia Básica: 
CAVALLINI, M.E.; BISSON, M.P. Farmácia Hospitalar. São Paulo: Manole, 2001. 
GOMES,M.J.V.M.;REIS,A.M.M.CiênciasFarmacêuticas:UmaAbordagememFarmácia 
Hospitalar. São Paulo: Atheneu, 2003.  
SMITH,D.G.G;AROWSON,J.K.TratadodeFarmacologiaClínicaeFarmacoterapia.3ed. Rio de 
Janeiro: Guanabara Koogan,2002. 
 
Bibliografia Complementar: 
ANDREOLI, T.; CARPENTER, C. C. J.; GRIGGS, R. C.; LOSCALZO, J. Cecil Medicina 
Interna Básica. 5 ed.  Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2002. 
ANSEL,H.C.;PRINCE,S.J.ManualdeCálculosFarmacêuticos.Portoalegre:Artmed,2005. 
CASTRO,I.;BATLOUNI,M.;CANTARELLI,E.;RAMIRES,J.A.F.;LUNA,R.L.; 
FEITOSA,  G.  S.  Cardiologia:  Princípios  e  Prática.  São  Paulo:  Artes  Médicas,  1999. 
HARDMAN, J. G.; LIMBIRD, L. E. Goodman & Gilman: As Bases Farmacológicas da 
Terapêutica. 9 ed. Rio de Janeiro: Mc Graw Hill, 1996. 
HARVEY, R. A.; CHAMPE, P. C. Farmacologia Ilustrada. 2 ed. Porto Alegre: Ed. Artmed, 
1998. 
PARSONS, P. E.; WIENER-KRONISH, J. P. Segredos em Terapia Intensiva. 2 ed. Porto 
alegre: Artemed, 2003.  
RANG, H. P.; DALE, M. M.; RITTER, J. M. Farmacologia. 4 ed. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan,1997. 
SILVA, P. Farmacologia. 6 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2002. 

 
Ementas relativas ao 7º Período 

Disciplina: Tecnologia dos Cosméticos 
Carga Horária: 80 horas 
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Ementa:Características morfológicas, microestrutura e biologia molecular da pele normal e suas 
alterações. Tecnologia de preparo, execução de controle físico, químico e biológico de produtos 
de higiene pessoal, cosméticos e perfumes. Boas práticas de fabricação e legislação aplicadas à 
indústria cosmética. Testes de eficácia e toxicologia de produtos cosméticos. 
Pesquisa e desenvolvimento de novas formulações. 

Bibliografia Básica: 
ANSEL, H. C. et al. Farmacotécnica: formas farmacêuticas e sistemas de liberação de 
fármacos. São Paulo: Editorial Premier, 2000. 
FONSECA,A.de;PRISTA,L.N.ManualdeTerapêuticaDermatológicaeCosmetologia. 1.ed. São 
Paulo: Rocca, 2000. 
BARATA, E. A. F. A Cosmetologia: princípios básicos. 1.ed. São Paulo :Tecnopress, 2002. 
 
Bibliografia Complementar: 
DRAELOS, Z. K; Cosméticos em dermatologia. Porto Alegre: 1991. 
SCHUELLER, R. ; ROMANOSWSKI, P. Iniciação à química farmacêutica. 1.ed. São Paulo : 
ABC Tecnopress, 2001. v.1. 
SCHUELLER, R. ; ROMANOSWSKI, P. Iniciação à química farmacêutica. 1.ed. São Paulo : 
ABC Tecnopress, 2002. v.2. 
SCHUELLER, R. ; ROMANOSWSKI, P. Iniciação à química farmacêutica. 1.ed. São Paulo : 
ABC Tecnopress, 2002. v.3. 
PRISTA, L.N.; ALVES, A.C. ; MORGADO, R. ; LOBO, J.S. Tecnologia Farmacêutica. 
6.ed. Lisboa: Fundação CalousteGulbenkian, 2002. v.1. 

 

Disciplina: Farmacologia III 
Carga Horária: 40 horas 

Ementa:Estudo da Farmacologia do Sistema Nervoso Central. Psicotrópicos ✁ estabilizadores 
de humor; ansiolíticos e hipnóticos; antidepressivos; antipsicóticos; antiepiléticos; fármacos 
utilizados nas doenças neurodegenerativas. Mecanismo de ação e receptores de drogas 
psicotrópicas. Interações medicamentosas. Estudo da Farmacologia Cardiovascular. Fármacos 
utilizados ✁ mecanismos de ação e receptores de drogas. 

Bibliografia Básica: 
RANG, H. P. et al. Farmacologia. 6 ed. Rio de Janeiro: Elsevier Editora, 2007. 
SILVA, P. Farmacologia. 6 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2002. 
GRAHAME-SMITH, D.G. Tratado de farmacologia clínica e farmacoterapia. 3 ed. Rio de 
Janeiro: Guanabara Koogan, 2004. 
 
Bibliografia complementar: 
GOODMAN, L. S. et al. Goodman e Gilman: as bases farmacológicas da terapêutica. 11ed. 
Porto Alegre: McGraw-Hill Intamericana, 2010. 
HARVEY, R.; CHAMPE, P.C. Farmacologia Ilustrada. 2.ed. Porto Alegre: Artmed, 2002. 
STERN, A. Farmacologia.9 ed. São Paulo: Manole, 1999. 
TOUITOU, Y. Farmacologia: noções básicas. 10 ed. São Paulo, ANDREI, 2005. 
STAHL, Stephen M. (Org.). Psicofarmacologia : Bases neurocientíficas e aplicações práticas. 
4ed. Rio de Janeiro, Guanabara Koogan, 2017. 
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Disciplina: Parasitologia Clínica 
Carga Horária: 80 horas 

Ementa:Estudodamorfologia,biologiaeciclovitaldosprotozoários,helmintoseartrópodosparasitas 
do homem, como fundamento para o conhecimento da patologia, do diagnóstico clínico e 
laboratorial,daepidemiologia,daprofilaxiaedaterapêuticadasdoençasparasitáriascausadas por 
parasitas animais. Relação parasita/hospedeiro. Coleta de fezes e sangue aplicados à 
parasitologia. Métodos de análise parasitológica. Morfologia dos principais parasitos de 
interesse médico. Diagnóstico laboratorial direto: método direto, métodos qualitativos de 
concentração, métodos quantitativos e métodos especiais. Diagnóstico laboratorialindireto. 

Bibliografia Básica: 
DE CARLI,G.A.,Parasitologia clínica: seleção de métodos e técnicas de laboratório para o 
diagnóstico das parasitoses humanas, São Paulo :Atheneu, 2001. 
CIMERMAN, Benjamin;FRANCO, Marco Antonio. Atlas de parasitologia : artrópodes, 
protozoários e helmintos. São Paulo, Atheneu, 2005. 
Rey, Luís. Parasitologia. 3.ed. Rio de Janeiro, Guanabara Koogan, 2001. 
 
Bibliografia Complementar: 
GOULART, E. G. / LEITE, I. C. ✁ Parasitologia e Micologia Humana. Cultura Médica. 2000. 
CIMERMAN, B.;CIMERMAN, S.;Parasitologia humana e seus fundamentos São Paulo: 
Atheneu, 2001 ✁ 2005. 
NEVES, David Pereira. Parasitologia dinâmica. 3.ed. São Paulo, Atheneu, 2009. NEVES, 
D.P., Parasitologia humana, São Paulo: Atheneu, 2002. 
PESSOA, Samuel Barnsley. Parasitologia médica. 7.ed. Rio de Janeiro, Guanabara Koogan, 
1967. 
ZEIBIG, Elizabeth A. Parasitologia Clínica : uma abordagem clínico-laboratorial. 1.ed. Rio de 
Janeiro, Elsevier, 2014. (3ex.) 

 

Disciplina: Química Farmacêutica 
Carga Horária: 80 horas 

Ementa:Estudo da relação entre as bases moleculares da ação dos fármacos, estrutura química, 
propriedades físico-químicas e atividade terapêutica de classes terapêuticas diversas. 
Planejamento e obtenção de fármacos (síntese orgânica e modelagem molecular). 

Bibliografia Básica: 
BARREIRO, E. J., FRAGA, C. A. M. Química medicinal. Porto Alegre: Artmed, 2002. 
KOROLKOVAS, A., BURCKHALTER, J. H. Química farmacêutica. Guanabara Koogan: Rio 
de Janeiro, 1988. 
SOLOMONS, T. W. F. Química orgânica. 7.ed.Rio de Janeiro: LTC, [2001-2002]. 2 v. 
 
Bibliografia Complementar: 
FARMACOPÉIA brasileira. 3 ed. São Paulo: Ateneu, 1977. 
SILVA, P. Farmacologia. 6 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2002. 
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GILMAN, A. G. GOODMAN &GILMAM as bases farmacológicas da terapêutica. 9.ed. 
McGrawHill Interamericana, 1996. 
THOMAS, G. Química medicinal: uma introdução. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan. 2003. 
MANO, E. B.; SEABRA, A. do P. Práticas de química orgânica. 3.ed.Rio de Janeiro: Edgard 
Blucher, 2002. 

 

Disciplina: Imunologia Clínica 
Carga Horária: 80 horas 

Ementa:Antígenos. Anticorpos. Tecido linfóide. Resposta inflamatória. Citoquinas. Sistema 
complemento. Imunidade celular e humoral. Complexo de histocompatibilidade principal. 
Interação Ag/Ac. Hipersensibilidade. Autoimunidade. Imunologia dos tumores. Imunologia dos 
transplantes. Imunodeficiências. Imunoprofilaxia. Imunoterapia.Estudo dos anticorpos 
monoclonais e policlonais e suas aplicações no diagnóstico imunológico laboratorial. Estudo 
dos haptenos, antígenos e imunógenos no laboratório clínico. Reações de aglutinação e inibição 
da aglutinação; hemaglutinação e inibição da hemaglutinação e métodos imunoenzimáticos. 
PCR e látex. Técnica de titulação de antígenos eanticorpos. Nefelometria e turbidimetria. 
Quimioluminescência, imunofluorescência. Radioimunoensaio. Reações de 
neutralizaçãodetoxinas.Técnicasdeintradermo-reação.Aspectossorológicoselaboratoriais em 
diversas doenças. O laboratório de Imunologia e as dosagens hormonais. Fatores interferentes 
nas reações imunológicas. Imunologia no Banco de Sangue. Automação no laboratório de 
Imunologia. 
Bibliografia Básica: 
JANEWAY, C. A. et al. Imunobiologia. 5 ed. Porto Alegre: Artmed, 2002 
PEAKMAN, M; VERGANI, D. Imunologia básica e clínica. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 1999 
STEWART, J.; WEIR, D. M. Imunologia básica e aplicada. 8 ed. Rio de Janeiro: Rewinter, 
2002 
 
Bibliografia Complementar: 
ABBAS, A. K; LICHTMAN, A. H. Imunologia celular e molecular. 5 ed. Rio de Janeiro: 
Saunders- Esevier, 2005. 
CANÇADO, J. R. et al. Métodos de laboratório aplicados à clínica: técnica e 
interpretação. 8 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan,2001. 
GEHA,R.S.;ROSEN,F.Estudodecasosemimunologia.3ed.PortoAlegre:Artmed,2002 
PARSLOW, T. G. STITES, D. P.; TERR, A. I.Imunologia médica. 10 ed. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2004 
RAVEL, R. Laboratório clínico: aplicação clínica dos dados laboratoriais. 6 ed. Rio de 
Janeiro: Guanabara Koogan, 1997 
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Disciplina: Estatística Aplicada a Farmácia (2018) 
Carga Horária: 40 horas 

Ementa:Estatística descritiva: coleta, resumo, organização e apresentação de dados. 
Probabilidade: noções básicas, modelos discretos e contínuos. Inferência estatística: 
amostragem, estimação de parâmetros e testes de hipóteses.. 

Bibliografia Básica: 
TOLEDO, G. L. OVALLE, I. I. Estatística Básica. 2. ed. São Paulo: Atlas, 1995. COSTA 
NETO, P.L.O. Estatística. São Paulo: Edgard Blücher, 2002 
BARBETTA, P.A.; REIS, M.M.; BORNIA, A.C. Estatística para o curso de Engenharia e 
informática. 3 ed- São Paulo: Atlas, 2010 
 
Bibliografia Complementar: 
FONSECA,J.S.;MARTINS,G.A;TOLEDO,G.L.EstatísticaAplicada.SãoPaulo:Atlas, 1995. 
JEKEL,J. FIELMORI, J. G./KATZ, D. L. Epidemiologia, bioestatística e medicina preventiva. 
2. ed. Porto Alegre : Artmed, 2005. 
SPIEGEL, M. R. Estatística. 3 ed. São Paulo: Makron Books, 1993. VIEIRA, S.Introdução à 
Bioestatística.3 ed., Rio de Janeiro: Campus,1980. 
MORETTIN, L. G. Estatística Básica: Probabilidade. 7. ed. São Paulo: Makron Books, 1999. 
V. 1. 
STEVENSON, W. J. Estatística Aplicada à Administração. São Paulo: Harbra, 1981-2001 

 

Disciplina: Estágio I - Saúde Pública 
Carga Horária: 90 horas (hora-relógio) 

Ementa:Conhecimentos sobre legislações; relações sociais; controle de zoonoses e doenças 
endêmicas-febre amarela, dengue, entre outras; roteiros de inspeção sanitária para farmácia, 
hospitais,padarias,mercados,entreoutrosestabelecimentosdeinteressesanitário;programas 
doMinistériodaSaúde;medicamentosdealtocusto,HiperDia(hipertensãoediabetes),Saúde da 
Mulher (contraceptivos), entreoutros. 

Bibliografia:a ser indicada pelo Farmacêutico Supervisor para a produção do relatório. 

 

Disciplina: Trabalho de Conclusão de Curso I 
Carga Horária: 40 horas (hora-relógio) 

Ementa:Elaboração doprojeto do Trabalho de Conclusão de Curso a ser elaborado pelo aluno 
sob a orientação de um Docente do Curso de graduação em Farmácia conforme regulamentação 
estabelecida pelo Colegiado do Curso em consonância com o regimento da instituição. 

Bibliografia:a ser indicada pelo professor orientador do TCC. 
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Ementas relativas ao 8º Período 
 

Disciplina: Citologia Clínica 
Carga Horária: 80 horas 

Ementa:Conhecimentos fundamentais da área de Citologia Oncótica, com ênfase nas técnicas 
de processamento da amostra (coleta, fixação e coloração). Controle de qualidade em 
Citopatologia. Realização e interpretação de laudos da citologia hormonal e oncótica. 

Bibliografia Básica: 
 
BIBBO,M.ComprehensiveCytopathology,2.ed.WBSaundersCompany,2001.(português). 
ELEUTÉRIO, J. J. Noções Básicas de Citologia Ginecológica. São Paulo: Santos,2003. 
JUNQUEIRA, L. C.; CARNEIRO, J. Biologia celular e molecular. 7.ed.Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2000.  
 
BibliografiaComplementar: 
MORAES E SILVA FILHO, A.; LONGATTO FILHO, A. Colo uterino & vagina. Processos 
inflamatórios. Aspectos histológicos, citológicos e colposcópicos. Rio de Janeiro: Livraria e 
editora  Revinte rLtda, 2000.  
NETO, J. B. L. Atlas de Citopatologia e Histopatologia do Colo Uterino. Rio de Janeiro: 
Médici, 2000. 
MCKEE, G. T. Citopatologia. Porto Alegre: Artes Médicas, 1997. 
JUNQUEIRA,L.C.Técnicasbásicasdecitologiaehistologia.SãoPaulo:Santos✁Livraria e 
Editora,1983. 
BRAY,D.etal.Fundamentosdabiologiacelular:umaintroduçãoàBiologiaMolecularda Célula. 
Porto Alegre: Artmed.[1999-2002]. 

 

Disciplina: Bioética 
Carga Horária: 40 horas 

Ementa:Bioética:conceituação,histórico,âmbitodeatuação,articulaçãocomaÉticaeaDeontologi
a. A dominação da ciência e a apropriação do homem: sua vida, seu corpo e sua morte. A 
pluriversidade do sujeito humano e as Relações Étnico-Raciais. Indicadores de humanidadee 
as relações com a Cultura Afro-Brasileira e Indígena. Valor da vida humana: a ambiguidade. 
A moral tradicional e a Bioética. Corporeidade: especialidade, temporalidade, opacidade e 
pluralidade. A morte do serhumano. 

Bibliografia Básica:  
RIBEIRO, Darcy. O povo brasileiro. A formação e o sentido do Brasil. 2ª ed. São Paulo: 
Companhia das Letras, 2004. 
NERI, D.; MOREIRA, O. S. A bioética em laboratório: células-tronco, clonagem e saúde 
humana. São Paulo: Loyola, 2004. 
SÁ, A. L. Ética profissional. 4 ed. São Paulo : Atlas, 2001. 
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Bibliografia Complementar: 
FORTES, P. A. C.; ZOBOLI, E. L. C. P.(Org.). Bioética e saúde pública. 2 ed. São Paulo : 
Loyola, 2004. 
HOLANDA, S. B. de. Raízes do Brasil. 26. ed. São Paulo: Companhia das Letras, 1995. 
PRADO JR., C. Formação do Brasil Contemporâneo. São Paulo: Companhia das Letras, 
2011. 
PEGORARO, O. A. Ética e bioética: da subsistência à existência. Petrópolis: Vozes, 2002. 
PESSINI, L.; BARCHIFONTAINE, C. P. Problemas atuais de bioética. 5 ed. São Paulo: 
Loyola, 2000. 
VIEIRA, T. R. Bioética nas profissões. Petrópolis: Vozes, 2005. 

 

Disciplina:Tecnologia Farmacêutica 
Carga Horária: 80 horas 

Ementa: Introdução a tecnologia farmacêutica. Boas praticas de fabricação; Insumos 
farmacêuticos;  Tecnologia  das  formas  farmacêuticas  solidas:  pós,  granulados,  cápsulas, 
Comprimidos, comprimidos revestidos; Tecnologia das formas farmacêuticas liquidas não 
estéreis, suspensão, formas semi solidas e formas de liberação controlada e pró fármacos. 
Tecnologia de produtos estéreis. garantia da qualidade e validação de processos. 

Bibliografia Básica: 
ALLEN JR., L. V.; ANSEL, H. C.; POPOVICH, N. G. Farmacotécnica: Formas 
farmacêuticas e sistemas de liberação de fármacos. São Paulo: Editorial Premier, 2000. 
ALVES, A. C.; LOBO, J. S.; MORGADO, R.; PRISTA, L. N. Tecnologia farmacêutica. 
Lisboa: Fundação CalousteGulbenkian, 2003. 
THOMPSON, J. E. A prática farmacêutica na manipulação de medicamentos. Porto Alegre: 
Artmed, 2006. 
 
Bibliografia Complementar: 
LE HIR, A. Noções de farmácia galênica. 6ª ed. São Paulo: Organização And, 1997. 
PRISTA, N.L.; ALVES, C.A.; MORGADO, R. tecnologia farmaceutica. 6. ed. Lisboa: 
Fundação CalousteGulbenkian, 2002. V.1 e 2. 
ANSEL,H.C.;POPOVICH,N.G.:ALLENJR,L.V..FormasFarmacêuticaseSistemasde 
Liberação de Farmácos. 6.ed. São Paulo: Editora Premier,2000. 
JURAN, J.M. A Qualidade desde o Projeto. São Paulo: Thomson, 2002. GIL, A. L. Auditoria 
de Qualidade. São Paulo: Atlas, 1999. 

 

Disciplina: Atenção Farmacêutica 
Carga Horária: 80 horas 
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Ementa:Resolver de maneira sistematizada e documentada todos os problemas relacionados 
com os medicamentos que apareçam no transcorrer do tratamento do paciente em 
estabelecimentos farmacêuticos. Compreender a necessidade do seguimento 
farmacoterapêutico ao paciente com intuito de se responsabilizar pelo sucesso do tratamento e 
pelos problemas que possam existir ao longo do mesmo, como as reações adversas aos 
medicamentos. 

Bibliografia Básica:  
GOMES, M.J.V.M.etal.Ciênciasfarmacêuticasumaabordagememfarmáciahospitalar. 1ª ed. 
São Paulo: Atheneu.2003 
SILVA,P.Farmacologia.6ªed.RiodeJaneiro:GuanabaraKoogan.2002. 
RANG H.P. et al. Farmacologia. 4ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2001. 
 
Bibliografia Complementar: 
GILMAN, A.G. GOODMAN & GILMAM As bases farmacológicas da terapêutica. 9ªed. Mc 
Graw Hill Interamericana.1996. 
HARVEY, R. A; CHAMPE, P. C. Farmacologia ilustrada. 2 ed. Porto Alegre: Artmed, 2002. 
SCHOSTACK, J. Atenção farmacêutica.1ª ed.Rio Grande do Sul:EPUB.2004. 
AIRAKSINEM, M.; WULIFI, T. Aconselhamento, concordância e comunicação: educação 
inovadora para farmacêuticos. Brasília: 
Conselho Federal de Farmácia, 2009. 
BISSON, M. P. Farmácia clínica & atenção farmacêutica. São Paulo: Manole, 2007. 

 

Disciplina: Interpretação de Laudos Clínicos 
Carga Horária: 40 horas 

Ementa: Análise e interpretação de exames laboratoriais relacionados à doenças 
hematológicas, auto-imunes, reumáticas, articulares, endócrinas, neoplásicas, infecções 
bacterianas, virais, fúngicas, parasitológicas, doenças do trato respiratório, gastrointestinal e 
geniturinário. 
Bibliografia Básica: 
ALLEN,S.D.etal.DiagnósticoMicrobiológico:TextoaAtlascolorido.5ed.RiodeJaneiro Medsi., 
2001.BAKER, T. A. et al. Biologia Molecular do Gene. 5 ed. Porto Alegre: Artmed. 2006. 
GEHA,R.S.;ROSEN,F.Estudodecasosemimunologia.3ed.PortoAlegre:Artmed,2002. 
RAVEL, R. Laboratório clínico: aplicação clínica dos dados laboratoriais. 6 ed. Rio de 
Janeiro: Guanabara Koogan, 1997 
 
Bibliografia Complementar: 
CANÇADO,J.R.etal.MétodosdeLaboratórioaplicadosàclínica:técnicaeinterpretação. 8 ed. Rio 
de Janeiro: Guanabara Koogan,2001. 
FALCÃO, R. P.; PASQUINI, R.; ZAGO, M. A. Hematologia: fundamentos e prática. São 
Paulo: Atheneu. 2004. 
WALLACH, J. Interpretação de exames laboratoriais. 8 ed. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 2011. 
NAOUM, F. A. Doenças que alteram os exames hematológicos. São Paulo: Atheneu, 2010. 
HENRY,J.B.DiagnósticosClínicosetratamentopormétodoslaboratoriais.Barueri:Manole, 
2008. 
MOTTA V. T. Bioquímica clínica para laboratório: princípios e interpretação. São Paulo. 
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Robe Editorial, 2008. 
MOURA, A. R. et al. Técnicas de laboratório. 3. ed. São Paulo: Atheneu, 2006. 
KONEMAN E. W. et al. Diagnóstico microbiológico. 5 ed. Rio de Janeiro: MEDSI, 2001. 

 

 

 
 
 
 
 

Disciplina: Garantia e Controle da Qualidade de Medicamentos e Cosméticos 
Carga Horária: 80 horas 

Ementa: Controle de qualidade de Insumos, Medicamentos, Cosméticos e Produtos de 
Higieneparausohumanoeveterinário.Análisequalitativaequantitativadosprincípiosativos e/ou 
fármacos, veículos e excipientes, formas farmacêuticas e cosméticas. Metodologias de 
verificação das características físico-químicas para Medicamentos, Cosméticos e Produtosde 
Higiene. Métodos estatísticos aplicados ao Controle deQualidade. 

Bibliografia Básica: 
MENDHAM, J.;BARNES J.D.; DEWNEY, R.C.; THOMAS, M.J.K. Vogel: Análise química 
quantitativa, 6 ed. Rio de Janeiro: LTC, 2002.  
VOGEL, A.I.. Química Analítica Qualitativa. São Paulo: LTC, 1981. 
SOLOMONS. G. T. W. Química Orgânica. 7a ed. v 1. Rio de Janeiro. 2001. 
 
Bibliografia Complementar: 
BACCAN,N.etalii.QuímicaAnalíticaQuantitativaElementar.3ed.SãoPauloMauá,2004. 
KOROLKOVAS, A., BURCKHALTER, J. H. Química farmacêutica. Guanabara Koogan, 
Rio de Janeiro,1988. 
BARBOSA. L.C.A. Introdução à Química Orgânica. São Paulo. 2004. 
FARMACOPÉIA BRASILEIRA. 3 ª ed. São Paulo: Andrei, 1977. 
SILVERSTEIN, R. M.; WEBSTER, F. X. Identificação Espectrométrica de Compostos 
Orgânicos. 6.ed. Rio de Janeiro: LTC, 2000. 
ALLINGER, B. G.; et al. Química Orgânica. 2 ed. Rio de Janeiro: itc, 1976. 

 

Disciplina: Estágio II - Farmácia de Dispensação 
Carga Horária: 250 horas (hora-relógio) 

Ementa: Estágio em dispensação: abrangerá os conhecimentos sobre legislação, administração 
comercial farmacêutica.Uso correto do livro de registros para controle de 
tóxicoseentorpecentes,antibióticos,dispensaçãodefármacos,estudoscomplementaressobre 
medicamentos e noções de socorros de urgência.Práticas de atençãofarmacêutica. 
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Bibliografia:a ser indicada pelo Farmacêutico supervisor para a produção do relatório. 

 

Disciplina: Trabalho de Conclusão de Curso II 
Carga Horária: 40 horas (hora-relógio) 

Ementa:Complementaçãodotrabalhodeconclusãodecursosobaorientaçãodeumdocente 
do curso de graduação em Farmácia conforme regulamentação estabelecida pelo Colegiado do 
Curso. Socialização do trabalho em evento científico, não necessariamente em evento da 
instituição. Exame de Qualificação perante Banca Examinadora formada por três docentes do 
colegiado do curso ao final do semestre letivo. 

Bibliografia:a ser indicada pelo professor orientador do TCC. 

mentas relativas ao 9º Período 
 

Disciplina: Tecnologia de Alimentos 
Carga Horária: 80 horas 

Ementa:Matérias-primas e aditivos na indústria de alimentos. Industrialização de alimentos. 
Alterações de alimentos. Métodos de conservação de alimentos. Embalagens de alimentos. 
Análise sensorial. Tecnologia do leite e derivados. Tecnologia de carnes e derivados. 
Tecnologia de pescado. Tecnologia de ovos. Tecnologia de cereais. Tecnologia de óleos. 
Tecnologia de frutas e hortaliças. 
Bibliografia Básica: 
GAVA, A. J. Princípios de tecnologia de alimentos. São Paulo: Nobel, 2004. 
EVANGELISTA, J. Tecnologia de alimentos. São Paulo: Atheneu, 2005. 
SOUZA, T. C. Alimentos: propriedades físico-químicas. Rio de Janeiro: Cultura Médica, 
2002. 
 
Bibliografia Complementar: 
EVANGELISTA, J. Tecnologia de alimentos. São Paulo: Atheneu, 2001. 
COULTATE, T. P. Alimentos: a química de seus componentes. Porto Alegre: Artmed, 
2004. 
GAVA, A. J. Princípios de tecnologia de alimentos. São Paulo: Nobel, 1999. GAVA, A. J. 
Princípios de tecnologia de alimentos. São Paulo: Nobel, 2002. 
GAVA, A. J. Tecnologia de alimentos: princípios e aplicações. São Paulo: Nobel, 2008. 
MORETTO, E. Tecnologia de óleos e gorduras vegetais na indústria de alimentos. São 
Paulo: Livraria, 1998. 

 

Disciplina: Deontologia e Legislação Farmacêutica 
Carga Horária: 40 horas 
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Ementa: Interpretação das leis que regem o exercício profissional farmacêutico; análise do 
código de ética profissional; registro dos estabelecimentos farmacêuticos nos órgãos 
competentes;escrituraçãodemedicamentosentorpecentesepsicotrópicosnoslivrospróprios. 
Legislação farmacêutica e bioética. A bioética e o estudo crítico das dimensões morais no 
contexto das ciências biomédicas. Responsabilidade do profissional da farmácia. A moral 
fundamental e a deontologia dafarmácia. 

Bibliografia Básica: 
ZUBIOLI, A. Profissão: Farmacêutico. E agora? Curitiba: Lovise, 1992. SÀ, Antônio 
Lopes. Ética Profissional. 6 ed.Atlas. São Paulo, 2005. 
NOVAES, A. Ética. Companhia das Letras. São Paulo, 1992. 
 
Bibliografia Complementar: 
BONFIM, J.A. MERCUCCI V. L. A construção da Política de Medicamentos.Sobravime. 
São Paulo, 1997. 
PESSINI, L.; BARCHIFONTAINE, C. P. Problemas atuais da Bioética. 5 ed. Loyola. Rio 
de Janeiro, 2000. 
PEGORARO,Olinto A. Ética e Bioética: da substância a subsistência. Vozes. Petrópolis. 
2002. 
ANDREASEN, Alan R. Ética e Marketing Social. Futura. São Paulo, 2002. 
 
FORTE, Paulo Antônio Carvalho; ZOBOLI, Elma Lourdes Campos Pavone. Bioética e 
Saúde Pública. 2 ed. Loyola. São Paulo, 2004. 
FORTE, Paulo Antônio Carvalho. Ética e Saúde. E.P.U. São Paulo, 2002. 

 

Disciplina: Estágio Supervisionado III (Farmácia Hospitalar ou Análises Clínicas) 
Carga Horária: 250 horas (hora-relógio) 

Ementa:Estágio em Farmácia Hospitalar: abrangerá os conhecimentos sobre legislação e 
administração em farmácia hospitalar ; relações sociais; controle de psicotrópicos e outros 
medicamentos sujeitos ao controle especial; fracionamento e/ou preparo dos medicamentos 
prescritos pelo médico; controle de infecção hospitalar; padronização de medicamentos 
(antibióticos, entre outros) e saneantes; estabilidade das preparações medicamentosas, bem 
como das incompatibilidades entre as mesmas; PRM(s) ✁ Problemas relacionados a 
medicamentos. 
Estágio em Farmácia de Manipulação: abrangerá os conhecimentos sobre legislação e 
administração em farmácia magistral; relações sociais; controle de substâncias psicotrópicas 
e outras sujeitas a controle especial; preparo de suspensões, cremes, pomadas, géis,soluções, 
xaropes, supositórios, pastilhas, cápsulas, homeopatias, entre outras; controle de qualidade; 
Atenção Farmacêutica. 

Bibliografia:a ser indicada pelo Farmacêutico supervisor para a produção do relatório. 

 
Disciplina: Trabalho de Conclusão de Curso III 

Carga Horária: 34 horas 



137  
  

 
 
 

 
 

Ementa:ApresentaçãodoTrabalhodeConclusãodeCursoperanteBancaExaminadora,formadap
elo professor orientador do TCC, por um docente do colegiado de Farmácia e um docente 
convidado pela Coordenação de Estágios e TCC, que pode ser do colegiado de Farmácia ou 
de qualquer outro curso do Centro Universitário Vale do Iguaçu , ou ainda de fora da 
instituição,desdequehajaafinidadecomsuaformação.Aapresentaçãodeveráseraofinaldo 
semestre letivo, no auditório da instituição, comformalidades. 

Bibliografia:a ser indicada pelo professor orientador do TCC. 

 

Disciplina: Optativa I � 40 h/a 
Carga Horária: 80 horas 

Ementa:Oacadêmicodeverácursarumadisciplinadecargahoráriaiguala40h/a,emcaráteroptativ
o, de acordo com a lista de disciplinas ofertadas pelocurso. 

Bibliografia: Conforme a disciplina escolhida. 

 
Ementas relativas ao 10º Período 

 

Disciplina: Toxicologia Clínica 
Carga Horária: 80 horas 

Ementa:Introdução ao estudo da Toxicologia. Biossegurança no laboratório de Toxicologia. 
Efeitos tóxicos e avaliação toxicológica ✁ classificação das fontes de exposição, 
toxicocinética,toxicodinâmica.Toxicologiasocialemedicamentos.Toxicologiaocupacional. 
Toxicologia ambiental. Toxicologia de alimentos. Acidentes com animais peçonhentos. 
Fundamentos das análises toxicológicas e suas principais características. Análises 
toxicológicas forenses, de urgência, de alimentos, dopagem, toxicantes. Métodos de análise. 
Garantia da qualidade em análisestoxicológicas. 
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Bibliografia Básica: 
LARINI, L. Toxicologia. São Paulo, Ed. Manole, 3ª Edição, 1999. 
MOTTA,V.T.BioquímicaClínicaparaoLaboratório.PrincípioseInterpretações.Porto Alegre, 
Ed. Médica Missau, 4ª Edição,2003. 
OGA, S. Fundamentos de Toxicologia. 2ª edição, São Paulo: Atheneu, 2003. 
 
Bibliografia Complementar: 
GILMAN, A. G.; HARDMAN, J. G.; LIMBIRD, L. E. As Bases Farmacológicas da 
Terapêutica. Goodman & Gilman. Rio de Janeiro, Ed. Guanabara Koogan, 9ª edição. 1996. 
MICHEL, O. R..Toxicologia Ocupacional. Ed. RevinterLtda, Rio de Janeiro, 2000. 
GRAHAME-SMITH, D. G. Tratado de farmacologia clínica e farmacoterapia. 3 ed. Rio de 
Janeiro : Guanabara Koogan, 2004. 
SILVA, P. Farmacologia. 6 ed. Rio de Janeiro : Guanabara Koogan, 2002. 
RANG, H.P.; DALE, M.M.; RITTER, J.M.; Farmacologia. 4 ed. Rio de Janeiro: Guanabara- 
Koogan, 2001. 

 

Disciplina: Biologia Molecular Aplicada ao Diagnóstico 
Carga Horária: 80 horas 

Ementa:Proteínaseenzimas.EstruturadoDNAeRNA.Químicadosácidosnucleicos.Genes e 
cromossomo. Estrutura da cromatina. Replicação, reparo e recombinação do DNA. Síntese de 
proteínas. Princípios da regulação gênica. Mutação, reparo e recombinação. Expressão gênica. 
Enzimas de restrição. Vetores de clonagem. Vetores de expressão. Técnicas de hibridização e 
sequenciamento. Reação em cadeia da polimerase (PCR). Marcadores moleculares. Teste de 
paternidade. Noções de terapia gênica. Bancos de dados genéticos e Ferramentas de 
sequenciamentogênico. 

Bibliografia Básica: 
ALBERTS, B. et al. Fundamentos de Biologia Celular: uma introdução à biologia molecular 
da célula. 2 ed. Porto Alegre: Artmed. 2002. 
DE ROBERTIS, E. M. F.; HIB, J. Bases da Biologia Celular e Molecular. 3 ed. Rio de 
Janeiro: Guanabara Koogan, 2001 
CARNEIRO, J.; JUNQUEIRA, L. C. Biologia Celular e Molecular. 7 ed. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan. 2000. 
 
Bibliografia Complementar: 
ALBERTS, B. et al. Biologia Molecular da Célula.4 ed. Porto Alegre: Artmed. 2004 
BAKER, T. A. et al. Biologia Molecular do Gene. 5 ed. Porto Alegre: Artmed. 2006 
COX, M. M.; LEHNINGER, A. L.; NELSON, D. L. Princípios de Bioquímica. 2 ed. São 
Paulo: Sarvier. 2002. 
STRYER, L. Bioquímica. 4ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1996. 
CONN, E.E./STUMPF, P.K. Introdução à Bioquímica. 4ª ed. São Paulo: Edgard Blucher, 
2001. 
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NOVAS EMENTAS 2018/2019 

Disciplina: Disciplina: Fisiologia Humana e Biofísica (2018) 
 

Carga Horária: 80 horas 

Ementa: Funcionamento e regulação dos órgãos e sistemas humanos (sistema gastrointestinal, 
respiratório, renal, cardiovascular, reprodutivo e endócrino). Sistema Nervoso Autônomo 
(simpático e parassimpático). Noções de neurofisiologia. Geração, propagação e transmissão 
de sinais neurais. Integração sensório-motora. Líquidos corporais: composição e volume. 
Estudos biofísicos da membrana  celular. Biofísica da circulação e contração cardíaca, 
respiratória e da excreção renal. pH dos líquidos corporais. Radiação e seus efeitos biológicos. 
Aplicação das radiações em ciências da saúde. Teoria 

Bibliografia Básica: 
Bibliografia Básica:  
HENEINE, Ibrahim Felippe. Biofísica básica. São Paulo, Atheneu, 2003 CINGOLANI, Horacio E. 
(Org.); 
ABRAMOV,Dimitri Marques.; MOURÃO junior. Biofísica essencial. Rio de Janeiro: Guanabara. 
2012 
GUYTON, Arthur C.;HALL, John. Tratado de fisiologia médica. 11.ed. Rio de Janeiro, Elsevier, 
2006. 
Bibliografia Complementar: 
SHERWOOD, L. Fisiologia humana: das células aos sistemas. São Paulo : Cengage Learning, 
2011. 
CABRERA, M. A.; PERALTA, C. C.; ROSA, R. A. C. Fisiologia: aprendendo no laboratório. São 
Paulo: Sarvier, 1998.  
GUYTON, A. C.; HALL, J. E. Tratado de fisiologia médica. 10 ed. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 2002. 
 DAVIES, Andrew;BLAKELEY, Asa G. H.;KIDD, Cecil. Fisiologia humana. Porto Alegre, Artmed, 
2002.  
DOUGLAS, Carlos Roberto. Tratado de fisiologia aplicado na saúde. 5.ed. São Paulo, Robe Editorial, 
2002. COMPRI-NARDY, Mariane B.;STELLA, Mércia Breda; 
OLIVEIRA, Carolina de. Práticas de laboratório de bioquímica e biofísica : uma visão integrada. Rio 
de Janeiro, Guanabara Koogan, 2011. 
AZAMBUJA, Alan Arrieira (Org.). Biofísica para ciências biomédicas. Porto Alegre, EDIPUCRS, 
2002. 
 

 

Disciplina: FITOQUÍMICA (2018) 
Carga Horária: 80 horas 

Ementa: Introdução a fitoquímica. Roteiro para estudo químico de plantas medicinais. Extração e suas 
técnicas. Métodos de fracionamento e isolamento: princípios básicos de cromatografia e suas técnicas, 
Extração com fluido supercrítico, destilação, precipitação e cristalização, eletroforese e liofilização. 
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Bibliografia Básica:  SOLOMONS. G. T. W. Química Orgânica. 7a ed. v 1. Rio de Janeiro. 2001.  
OLIVEIRA, Cláudia Maria SCHENKEL, Eloir Paulo.; MELLO, João Carlos Palazzo de.; MENTZ, Lilian. 
Farmacognosia: do produto natural ao medicamento. Porto Alegre: Artmed, 2017. 
BARBOSA. L.C.A. Introdução à Química Orgânica. São Paulo. 2004.  
 
Bibliografia Complementar:  
ALLIMGER, B. G.; et al. Química Orgânica. 2 ed. Rio de Janeiro: itc, 1976. SILVERSTEIN, R. M.;  
WEBSTER, F. X. Identificação Espectrométrica de Compostos Orgânicos. 6.ed. Rio de Janeiro: LTC, 
2000.  
HARRIS, D. Análise química quantitativa. Rio de Janeiro: LTC, 2001. GIMENO, A.; VOGEL, A. I. 
Química analítica qualitativa. São Paulo: Mestre Jou, 1981. 
 
SAAD, Glaucia de Azevedo; DEDA, Paulo Henrique de oliveira; MANZALI DE SÁ, Ivone; 
SEIXLACK, Antonio Carlos de Carvalho. Fitoterapia Contemporânea. 2 ed. Guanabara, 2016 
 

 
Disciplina: Desafios Sociais Contemporâneos  

Carga Horária: 80 horas 

Ementa: Relações étnicas raciais. O estudo e a construção das pessoas do corpo, emoção, 
fenômeno da  "doença".  Perturbações:  Busca da identidade,  singularidade  e  identidades 
sociais. Representações Sociais da Doença. Epidemiologia Social. Planejamento de Serviços de 
Saúde individual coletivo. 
Bibliografia Básica: 
DEMO, P. Metodologia científica em ciências sociais. 3ed. São Paulo: Atlas,1995. 
SANTOS, B. S. A globalização e as ciências sociais. 2 ed. São Paulo: Cortez, 2002. 
TRIVIÑOS, A. N. S. Introdução à pesquisa em ciências sociais: a pesquisa qualitativa em 
educação: o positivismo, a fenomenologia, o marxismo. São Paulo: Atlas, 1987. 
 
Bibliografia Complementar: 
ADAM, P.; ERZLICH, C. Sociologia da doença e da medicina. Bauru, SP: EDUSC, 2001. 
BOLTANSKI, L. As classes sociais e o corpo. Rio de Janeiro: Edições Graal,1979. 
FERNANDES, F. A sociologia numa era de revolução social. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 
1976. 
BORDIEU P A economia das trocas simbólicas São Paulo : Perspectiva, 2005 
CAMPOS A. Atlas da exclusão social no Brasil; São Paulo : Cortez Editora, 2004 

 
 
 

Disciplina: Introdução aos Estudos Farmacêuticos e Administração e Legislação 
Farmacêutica (2019) 

Carga Horária: 80 horas 

Ementa: A história da Farmácia. A Educação das Relações Étnico-Raciais. A história e Cultura Afro-
Brasileira e Indígena. A Farmácia no Brasil. A Farmácia em outros países. A sociedade brasileira e a 
inserção do profissional farmacêutico. Campos de atuação profissional. Cursos de Farmácia no Brasil. 
Grade Curricular e interligação das disciplinas. Perspectivas profissionais e campo de atuação regional. 
Perspectivas profissionais; novos campos de atuação, pesquisas na área. Estudo de conceitos de gestão 
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farmacêutica. O aluno terá a oportunidade de elaborar um guia específico e próprio para administrar 
uma farmácia de características inovadoras, através da aquisição ou iniciação de uma nova empresa. 
Administração de pessoal. Administração de produção. Administração financeira, de vendas e de 
distribuição. Legislação para estabelecimentos farmacêuticos e Normas da ANVISA. Noções de 
Marketing. Gestão de Pessoas. Gestão Farmacêutica 
 
Bibliografia Básica:  DEGEN, R. O Empreendedor: Fundamentos da iniciativa empresarial. São 
Paulo: MAKRON BOOKS, 2011. CAMPOS, Alexandre de Administrac?a?o : Guia Pra?tico e 
Dida?tico / Alexandre de Cam- pos, Paulo Roberto Barsano. ?- 2. ed. -- Sa?o Paulo : E?rica, 2016. 
272 disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536517728/cfi/2!/4/4@0.00:0.00 DRUCKER, 
P. F. Introdução à administração. São Paulo: Pioneira Thonson, 2002. KOTLER Philip, 
Administração de Marketing. São Paulo: Prentice Hall, 2000. SANTOS, M. R. C. Profissão 
farmacêutica no Brasil: história, ideologia e ensino. Ribeirão Preto: Holos, 1999. ZUBIOLI, A. 
Profissão: farmacêutico. E agora? Curitiba: Lovise, 1992. HOLANDA, S. B. de. Raízes do Brasil. 26. 
ed. São Paulo: Companhia das Letras, 1995. Santos, Ni?vea Cristina Moreira. Legislação profissional 
em saúde - conceitos e aspectos éticos 1ª Ed. São Paulo. Érica, 2014. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536521053/cfi/2!/4/4@0.00:0.00 
 
Bibliografia Complementar: LANZANA, A. E. T. Economia brasileira: fundamentos e atividade. 2 
.ed. São Paulo: Atlas, 2002 TAPPAN, F. I. Administração Hospitalar. Ed. USP, 1994. 
LONGENECKER, J. G.; MOORE, C. W.; PETTY, J. W. Administração de pequenas empresas. São 
Paulo: Makron Books, 1997. KWASNICKA, E. L. Introdução à Administração. Atlas, 1998. Mañas, 
Antonio Vico Administração : fundamentos da administração empreendedora e competitiva / Antônio 
Vico Mañas, Edmir Kuazaqui, Teresinha Covas Lisboa; organização João Pinheiro de Barros Neto. 
São Paulo: Atlas, 2018. 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597016284/cfi/6/10!/4/10/6@0:0 GOMES, J. 
M. S. ABC da farmácia. São Paulo: ANDREI, 1992. PRADO JR., C. Formação do Brasil 
Contemporâneo. São Paulo: Companhia das Letras, 2011. BONFIM, J. R. A.; MERCUCCI, Vera L. 
A. A construção da política de medicamentos. São Paulo: Hucitec, 1999. AIACHE, J. M.; AIACHE, 
S.; RENOUX, R. Iniciação ao conhecimento do medicamento. 2 ed. São Paulo: Andrei, 1998. 
MEDEIROS,J.B. Redação científica: a prática de fichamentos, resenhas, resumos 8.ed. São Paulo: 
Atlas,2006. Site ANVISA 
 

 
 

Disciplina: Estágio Supervisionado IV (Manipulação ou Indústria) 
Carga Horária: 250 horas 

Ementa:Análise Clínicas: abrangerá os conhecimentos de gestão e garantia de qualidade em 
análises clínicas. Atividades práticas em laboratório clínico, coleta de materiais biológicos e 
diagnósticos laboratoriais em: hematologia clínica, bioquímica clínica, microbiologiaclínica, 
imunologia clínica, urinálises e parasitologia clínica e emissão delaudos. 
Indústria: Abrangerá os conhecimentos de gestão e garantia de qualidade nos setores de 
controle de matéria-prima, controle de produção e controle de qualidade do produtoacabado; 
emcategoriasindustriaisaescolher:indústriafarmacêutica,indústriadealimentosou 
indústria de cosméticos. 
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Bibliografia:a ser indicada pelo Farmacêutico supervisor para a produção do relatório. 

 

Disciplina: Optativa II � 80 ha (o aluno escolherá uma disciplina de 80 ha) 
Carga Horária: 80 horas 

Ementa:Oacadêmicodeverácursarumadisciplinadecargahoráriaiguala80h/a,emcaráter 
optativo, de acordo com a lista de disciplinas ofertadas pelo curso. 

Bibliografia: conforme a disciplina escolhida. 

 
.7.2.2. Disciplinas Optativas 

Disciplina: Prescrição Farmacêutica 
Carga Horária: 80 horas 

Ementa:Conhecer as formas da prescrição farmacêuticas, posologia, etapas farmacocinéticas e 
os mecanismos de ação dos fármacos, compreendendo os efeitos terapêuticos e adversos 
inerentes às drogas, bem como entender as ações dos de todos os grupos de fármacos que podem 
ser prescritos pelos farmacêuticos, bem como as normas, leis e resoluções que ampararam a 
prática da prescrição farmacêutica. 

Bibliografia Básica: 
DALE, M. M; RANG, H. P; RITTER, J. M. Farmacologia. 5 ed. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 2007. 
PENILDON, S. Farmacologia. 6 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2002 
GRAHAME-SMITH, D. G.; ARONSON, J. K. Tratado de farmacologia clínica e 
farmacoterapia.3 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2004. 
 
Bibliografia Complementar: 
CHAMPE, P. C.; HARVEY, R. A; MYCEK, M. J. Farmacologia ilustrada. 2 ed. Porto Alegre: 
Artmed, 2002. 
GILMAN, A. G. As bases farmacológicas da terapêutica. 11 ed. Rio de Janeiro: McGraw Hill, 
2010. 
TOITOU, Y. Farmacologia: noções básicas. São Paulo: Andrei, 2005. 
LIMA, D. Manual de farmacologia clínica terapêutica e toxicologia. Rio de Janeiro: 
ALLEN,S.D.etal.DiagnósticoMicrobiológico:TextoaAtlascolorido.5ed.RiodeJaneiro 
Medsi.,2001. 
GEHA,R.S.;ROSEN,F.Estudodecasosemimunologia.3ed.PortoAlegre:Artmed,2002. 

 

Disciplina: Língua Brasileira de Sinais � LIBRAS I 
(conforme o decreto nº 5.626, de 22 de dezembro de 2005). 

Carga Horária: 40 horas 
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Ementa: Conceito de Libras, Fundamentos históricos da educação de surdos. Legislação 
específica. Aspectos Linguísticos de Libras. 

Bibliografia Básica 
QUADROS, Ronice Muller de; KARNOPP, Lodenir Becker. Língua de sinais brasileira : 
estudos linguísticos. Porto Alegre, Artmed, 2004. 
LODI, Ana Claudia Balieiro (Org.);HARISSON, Kathryn Marie Pacheco; CAMPOS, Sandra 
Regina Leite de et al. Letramento e minorias. 3 ed. Porto Alegre, Mediação, 2009. 
SKLIAR, Carlos (org.). A surdez : um olhar sobre as diferenças. 3 ed. Porto Alegre, Mediação, 
2005. 
 
Bibliografia Complementar 
BRASIL. Senado Federal. Estatuto da pessoa com deficiência. Brasília, Senado Federal, 2008. 
RIBAS,João.Preconceitocontraaspessoascomdeficiência:asrelaçõesquetravamoscom o mundo. 
São Paulo, Cortez,2007. 
LARROSA, Jorge (Org.); SKLIAR, Carlos (org.). Habitantes de Babel :politicas e poéticas da 
diferença. Belo Horizonte, AUTÊNTICA, 2001. 
HALL,Stuart.Dadiáspora:identidadesemediaçõesculturais.Org.LivSovik,traduçãode Adelaide 
La G. Resende. (et al). Belo Horizonte: Editora UFMG; Brasília: Representação da UNESCO 
no Brasil,2003. 
SKLIAR,Carlos(org).Atualidadedaeducaçãobilíngueparasurdos.Texto:Alocalização 
política da educação bilíngue para surdos. Porto Alegre, Mediação, 1999. 

 
Disciplina: Empreendedorismo 

Carga Horária: 80 horas 

Ementa: Abordagem dos fundamentos, experiências e conhecimentos acumulados acerca das 
atividades aos novos empreendimentos. O aluno terá a oportunidade de elaborar um guia 
específicoepróprioparaadministrarumnegóciodecaracterísticasinovadoras,sejadentroda própria 
organização (intrapreneur), seja fora da organização (entrepreneur), através da aquisição ou 
iniciação de uma novaempresa 
Bibliografia Básica:  
Conforme o conteúdo escolhido. 
 
Bibliografia Complementar 
:Conforme o conteúdo escolhido. 

 

Disciplina: Informática em Ciências da Saúde 
Carga Horária: 40 horas 

Ementa: Noções de Informática em Ciências da Saúde, incluindo conceitos básicos de 
computaçãoeusodemicrocomputador.AsprincipaisaplicaçõesdaInformáticanasCiências da 
Saúde. Processamento de sinais: conversores analógico-digitais, interpretação de exames. 
Automação de laboratórios. Processamento de imagens. Internet e intranet. Exercícios 
Computacionais. 
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Bibliografia básica 
NORTON, P. Introdução à Informática. São Paulo: Makron Books, 1996. 
WARMER, N. Microsoft Office 2000. São Paulo: Campus,1999. 
MANZANO, J. A. M. G. Algoritmos : lógica para desenvolvimento de programação de 
computadores. São Paulo : Érica, 2012 
 
Bibliografia complementar: 
MARTINS, A .O que é computador. São Paulo: Brasiliense, 1991. GATES, B. A Estrada do 
Futuro. São Paulo : Companhia das Letras, 1995. NEGROPONTE, N. A vida DigitalSão 
Paulo : Companhia das Letras,2002 
AMBLER, S. W. Análise e projeto orientados a objeto.Rio de Janeiro : Livraria e Editora 
Infobook, 1998 
AZEVEDO, E.Computação gráfica: teoria e práticaRio de Janeiro :Elsevier, 2003 
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Disciplina: Métodos Terapêuticos Alternativos 
Carga Horária: 40 horas 

Ementa:Apresentar definições de técnicas terapêuticas alternativas utilizadas como métodos de 
tratamento. Conceitos e aplicações de massagem relaxante, do-in, shiatsu, tui-na , yoga e 
acupuntura. 

Bibliografia Básica: 
CANÇADO, Juracy Campos L. Do-in livro dos primeiros socorros. 39 ed. São Paulo : Editora 
Ground, 1976. v. 1 e 2 
MACCIOCIA, G. Fundamentos de medicina tradicional chinesa. São Paulo: Rocca, 1996 
LORENZI, H. ; MATOS, F. J.de A. Plantas medicinais no Brasil: Nativas e Exóticas. São 
Paulo: PLANETARIUM, 2008. 
 
Bibliografia Complementar: 
ELDIN, S.; DUNFORD, A. Fitoterapia: na atenção primária à saúde. São Paulo: Manole, 
2001. 
CORRÊA, A.P.R., RODRIGUES, A. G. et al Política nacional de plantas medicinais e 
fitoterápicos Brasília: Ministério da Saúde, 2006. 
FRITZ, Sandy. Fundamentos da massagem terapêutica. São Paulo, Manole, 2002. 
LIDELL, Lucy. O novo livro de massagem: guia passo a passo de técnicas orientais e 
ocidentais. São Paulo, Manole, 2002. 
SCHULZ V.; HANSEL R.; TYLER, V. E.Fitoterapia racional: um guia de fitoterapia para as 
ciências da saúde. 4 ed. São Paulo: Manole, 2002. 

 

 

 

Disciplina: Micologia 
Carga Horária: 80 horas 

Ementa: Introdução à micologia. Biologia, transmissão e patogenicidade dos fungos. Micoses: 
superficiais, cutâneas, subcutâneas, sistêmicas e oportunistas. Epidemiologia, classificação 
clínica, diagnóstico laboratorial, imunológico e molecular dos agentes etiológicos causadores de 
micoses. Noções de drogas antifúngicas. 
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Bibliografia Básica: 
LACAZ, C. S.et al.Tratado de Micologia Médica. São Paulo: Sarvier, 2002. 
SILVA,C.H.P.M.;NEUFELD,P.M.Bacteriologiaemicologiaparaolaboratórioclínico. Rio de 
Janeiro: Revinter,2006. 
TRABULSI, L. R.;ALBERTHUM, F. Microbiologia. 4 ed. São Paulo: Atheneu, 2004 
 
Bibliografia Complementar: 
MURRAY, P. R.; ROSENTHAL, K. S.; PFALLER, M.A. Microbiologia médica. 6 ed. Rio de 
Janeiro: Elsevier, 2009. 
ZAITZ, C. Atlas de Micologia Médica: Diagnóstico Laboratorial. 2 ed. Belo Horizonte:Medsi, 
2004. 
ZAITZ,C.CompêndiodeMicologiaMédica.2ed.RiodeJaneiro:GuanabaraKoogan,2010. 
CANÇADO,J.R.etal.MétodosdeLaboratórioaplicadosàclínica:técnicaeinterpretação. 8 ed. Rio 
de Janeiro: Guanabara Koogan,2001. 
KOBAYASHI, G. S. et al. Microbiologia Médica. 4 ed. Rio de Janeiro: GuanabaraKoogan, 
2004 
MIMS, C. et al. Microbiologia Médica. 2 ed. São Paulo: Manole. 1999 
 

 

Disciplina: Análise Ambiental 
Carga Horária: 80 horas 

Ementa: A Legislação Ambiental. Estudos Ambientais. Saneamento Ambiental. Controle 
Ambiental da Água, do ar e resíduos. Análise Físico-química da água. Técnicas aplicadas ao 
tratamento e recuperação de esgotos. 

Bibliografia Básica: 
BACKER, P. Gestão ambiental: a administração verde. Rio de Janeiro: Qualitymark, 2002. 
SILVA, J. X.; ZAIDAN, R. T. Geoprocessamento e análise ambiental : aplicações. 3 ed. Rio 
de Janeiro: Bertrand Brasil, 2009. 
TAUK, S. M. Análise ambiental: uma visão multidisciplinar.Unesp.1995. 
 
Bibliografia Complementar: 
CARVALHO, M. S. Química ambiental. Lavras, UFLA - Universidade Federal de Lavras, 
2001. 
SANCHEZ, L. E. Avaliação de Impacto Ambiental. São Paulo: Oficina de textos, 2008. 
UFLA.Introduçãoaoestudodegestãoemanejoambiental.Lavras:UFLA-Universidade Federal 
de Lavras, 2001. 
OKUNO, E. ; CALDAS, L. I.; CHOW, C. Física para ciências biológicase biomédicas. São 
Paulo: Harbra, 1982. 
SKOOG, D. A.; HOLLER, F. J.; NIEMAN, T. A. Princípios de análise instrumental. São 
Paulo: Bookman, 2002. 
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Disciplina: Diagnóstico por Imagem 
Carga Horária: 80 horas 

Ementa: Radiologia geral, tomografia computadorizada, ressonância magnética, medicina 
nuclear,densitometria.Processodeformaçãodeimagens,examesepatologiasrelacionadasa cada 
exame. 

Bibliografia Básica: 
BURGENER, F. A. Diagnóstico diferencial em ressonância magnética. Rio de Janeiro: 
Revinter, 2005. 
HENWOOD, S. Técnicas e prática na tomografia computadorizada clínica. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2003. 
PRANDO, A.; MOREIRA, F. A. Fundamentos de radiologia e diagnóstico por imagem. Rio 
de Janeiro: Elsevier, 2007. 
 
Bibliografia Complementar: 
ANIJAR, J. R. Densitometria óssea na prática médica. São Paulo: Sarvier, 2003. 
MOELLER,T.B.; REIF, E. Achados normais em tomografia computadorizada e ressonância 
magnética. Rio de Janeiro: Revinter, 2002. 
THRALL, J. H.; ZIESSMAN, H. A. Medicina nuclear.2 ed. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 2003. 
SOBOTTA, J. SOBOTTA: atlas de anatomia humana. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 
2000. 
KAPIT, W.; ELSON, L. M. Anatomia: um livro para colorir. 3 ed. São Paulo: Rocca, 2004. 
✆✄✏� � ✆✏✄�✂✁✄ � �☎✄✏✂✏✂✂�� ✏✄✌☎✝✕✟✌� ✟✌ ✂✎� ✠☎�� ✁ Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan , 1988. 
GRAY, H. Anatomia 29a ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1988. SPENCER, A. P. 
Anatomia humana básica. 2.ed. São Paulo: Manole, 1991. 

 

Disciplina: Laboratório Clínico 
Carga Horária: 80 horas 

Ementa: Análise e interpretação de exames laboratoriais e sua relação no estudo de casos 
clínicos. 
Bibliografia Básica: 
BURTIS, C. A.; ASHWOOD, E. R.; BRUNS, D. E. Tietz Fundamentos de Química Clínica. 
6 ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008. 
RAVEL, Richard. Laboratório clínico: aplicações clínicas dos dados laboratoriais. 6 ed. Rio 
de Janeiro: Guanabara Koogan, 1997. 
WALLACH, J. Interpretação de exames laboratoriais. 8 ed. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 2009. 
 
Bibliografia Complementar: 
DEVLIN, ThomasM.Manual de Bioquímica com correlações clínicas. 7 ed.São Paulo : 
Editora Blucher, 2011. 



148  

 
 

ESTRIDGE, B.H.; WALTERS, N. J.; REYNOLDS, R. P. Laboratório clínico - técnicas 
básicas. Porto Alegre: Artmed, 2011. 
HENRY, J.B. Diagnósticos Clínicos e Tratamento por Métodos Laboratoriais. 20 ed. São 
Paulo: Manole, 2008. 
OKUNO, E. ; CALDAS, L. I.; CHOW, C. Física para ciências biológicase biomédicas. São 
Paulo: Harbra, 1982.  
SKOOG, D. A.; HOLLER, F. J.; NIEMAN, T. A. Princípios de análise instrumental. São 
Paulo: Bookman, 2002. 

 

Disciplina: Virologia 
Carga Horária: 40 horas 

Ementa: Estudo morfobiológico dos vírus de interesse clínico. Epidemiologia, patogenia, 
diagnóstico laboratorial e profilaxia das infecções virais. 

Bibliografia Básica: 
JAWETZ, E.; MELNICK, J. L.; ADELBERG, E. A..Microbiologia Médica. 21.ed. Rio de 
Janeiro: Guanabara Koogan, 2000. 
TRABULSI, L.R. Microbiologia. 3 ed. revisada. São Paulo: Atheneu, 1999. 
WIGG, M. D.; ROMANOS, M. T. V.; SANTOS, N. S. O. Introdução à virologia humana. 
Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008. 
 
Bibliografia Complementar: 
ADELBERG, E. A.; JAWETZ, E.; MELNICK, J. L. Microbiologia Médica. 21 ed. Rio de 
Janeiro: Guanabara Koogan, 2000. 
ALLEN,S.D.etal.DiagnósticoMicrobiológico:TextoaAtlascolorido.5ed.RiodeJaneiro 
Medsi.,2001. 
MARSHALL, J. R..Manual de laboratório clínico: microbiologia. São Paulo: Santos, 1995. 
MURRAY, Patrick R. Microbiologia médica. 6 ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009. 
VERMELHO, A. B.; PEREIRA F. A; COELHO R. R. R, et al. Práticas de microbiologia. 
Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2006. 

 

Disciplina: Controle de Qualidade e Gestão Laboratorial 
Carga Horária: 80 horas 

Ementa: Estrutura física do Laboratório Clínico. Normatizações aplicadas pela Vigilância 
Sanitária.Controleegarantiadaqualidade.Padronizaçãonolaboratórioclínico.Interferentes. Água 
reagente no laboratório clínico. Terminologia em qualidade. Administração do fator humano e 
financeiro. Sistema de informações gerenciais. O ciclo de informações contábeis. Aplicação 
em Laboratório de AnálisesClínicas. 
Bibliografia Básica: 
CHIAVENATO, I. Introdução à teoria geral da administração. 8 ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 
2011. 
MALAGON-LONDONO, G. Administração Hospitalar. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan. 
2009 
TAJRA, S. F.; SANTOS, S. A. Gestão estratégica na saúde: reflexões e práticas para uma 
administração voltada para a excelência. 4 ed. São Paulo: Iátria, 2010. 
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Bibliografia Complementar: 
KOTLER, P.; STEVENS, R. J. ; SHALOWITZ, J. Marketing estratégico para a área da 
saúde. Porto Alegre: Bookman Companhia. 2010. 
MIRANDA, J. R. Gestão & marketing: agressiva solução para levar a sua empresa ao lucro. 
Rio de Janeiro, In - Fólio, 2002. 
ZOBOLI, E. L. C. P. Ética e administração hospitalar. São Paulo, Loyola, 2002. 
OKUNO, E. ; CALDAS, L. I.; CHOW, C. Física para ciências biológicase biomédicas. São 
Paulo: Harbra, 1982. 
SKOOG, D. A.; HOLLER, F. J.; NIEMAN, T. A. Princípios de análise instrumental. São 
Paulo: Bookman, 2002. 

 

Disciplina: Biotecnologia da Reprodução 
Carga Horária: 80 horas 

Ementa: Biologia do sexo. Anatomia, histologia e fisiologia do sistema reprodutivo de 
humanos e animais.   Exame ginecológico e andrológico. Conceito, etiologia, diagnóstico, 
prevenção, controle e terapia das principais afecções do sistema reprodutivo de humanos e 
animais. 

Bibliografia Básica: 
GARCIA.S.M.L.;JECKEL,E.;GARCIA,C.B.Embriologia.2.ed.PortoAlegre:Artmed, 2001. 
GONÇALVES, P. B. D.; FIGUEIREDO, J. R.; FREITAS, V. J. F. Biotécnicas aplicadas à 
reprodução animal. 2 ed. São Paulo: Roca, 2008. 
MOORE, K.; PERSAUD, T. V. N. Embriologia básica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 
2000. 
 
Bibliografia Complementar: 
CORMAK, A.W. Fundamentos da Histologia. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1996. 
CRUZ, I. F. Efeitos da reprodução humana assistida. São Paulo: SRS Editora, 2008. 
GARTNER, L. P.;HIATT, J. L. Tratado de histologia. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 
1999 
BURNS, George W; BOTTINO, Paul J.Genética. 6 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 
1991. 
CARVALHO, Humberto C. Fundamentos de genética e evolução. 3 ed. Rio de Janeiro: 
Atheneu, 1987. 
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Disciplina: Gestão Ambiental 
Carga Horária: 80 horas 

Ementa: Evolução da questão do meio ambiente (problemas, leis e do pensamento humano) no 
cenário nacional e internacional. Considerações sobre o Meio Ambiente: água, ar, solo, fauna 
e flora. Principais problemas ambientais em nível nacional e internacional. Recursos naturais 
e sua classificação Biodiversidade. Unidades de conservação. Legislação, licenciamento 
ambiental e principais instrumentos de gestão ambiental; Conceituação deavaliação  de  
Impacto  Ambiental  ✁  AIA  e  Estudos  Ambientais  ✁  
EIA/RIMA.EstruturaAdministrativaelegaldagestãoambiental.Tecnologiasparagestãoambienta
l(produçãomais limpa, recuperação de áreas degradadas) Gestão de bacias hidrográficas. 
Gestão de resíduos sólidos (lixo). 
 
Bibliografia Básica 
CALLENBACH, E. et. al. Gerenciamento ecológico. São Paulo: Cultrix/Amana, 1993. 
KHATOUNIAN, C.A. A reconstrução ecológica da agricultura. Botucatu: Agroecológica, 
2001. 
MOURA, L.A.A. Qualidade e gestão ambiental. 4 ed. São Paulo: Juarez de Olive, 2004. 
 
Bibliografia Complementar 
COLBORN, T; DUMANOSKI, D.; MYERS, J.P. O futuro roubado. Porto Alegre: L&P 
Livros, 2002. 
OKUNO, E. ; CALDAS, L. I.; CHOW, C. Física para ciências biológicase biomédicas. São 
Paulo: Harbra, 1982. 
SKOOG, D. A.; HOLLER, F. J.; NIEMAN, T. A. Princípios de análise instrumental. São 
Paulo: Bookman, 2002. 
DORST, J. Antes que a natureza morra. São Paulo: Edusp, 1978. 
DONAIRE, D. Gestão ambiental na empresa. São Paulo: Atlas, 1995 

 

Disciplina: Saneamento Ambiental 
Carga Horária: 80 horas 

Ementa: Noções sobre a saúde e saneamento ambiental, nos sistemas de controle da poluição 
hídrica, atmosférica e do solo. Controle dos vetores ✁ insetos, roedores etc. Conceitos sobre 
os impactos ambientais bem como suas medidas de controle ambiental ✁ poluição sonora, 
vibrações, resíduos sólidos etc. Avaliação das atividades de limpeza pública, destinação do 
lixo resultante e técnicas utilizadas no mundo para minimizar o crescente uso de áreas para 
deposição desses resíduos. 
 
Bibliografia Básica 
CALLENBACH, E. et. al. Gerenciamento ecológico. São Paulo: Cultrix/Amana, 1993. 
KHATOUNIAN, C.A. A reconstrução ecológica da agricultura. Botucatu: Agroecológica, 
2001. 
MOURA, L.A.A. Qualidade e gestão ambiental. 4 ed. São Paulo: Juarez de Olive, 2004. 
 
Bibliografia Complementar 
COLBORN, T; DUMANOSKI, D.; MYERS, J.P. O futuro roubado. Porto Alegre: L&P 
Livros, 2002. 
BACCAN, N. et al. Química Analítica Quantitativa Elementar. 3 ed. São Paulo Mauá, 
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2004. 
LEE,J.D.Química Inorgânica(não tão) concisa. 5 ed. São Paulo: Edgard Blücher, 2003. 
DORST, J. Antes que a natureza morra. São Paulo: Edusp, 1978. 
DONAIRE, D. Gestão ambiental na empresa. São Paulo: Atlas, 1995 
 

 
 
1.3.6.1 Conteúdos Curriculares 
 
 

Para tornar clara a correlação entre habilidades/competências e as disciplinas do curso, 

✁✝✄✡✟✎✂✆✌✕✝✡ ✌✎✂✁✒✌✎✝ ✌✍✟✌✆ ✂✡☎✂ ✟☎✂✕ ✌ ✂✆✝✂✝✡☎✌ ✝✆✟✂✄☎✌✎✌ ✂✂✍✝ ✗✄✝✎✂✍✝ ✄✂✔✂✆✂✄✁✟✌✍ �✂ ✁✄✡✟✄✝ Para 

✞✕✌ ✝✝✆✕✌✓✖✝ ✝✌✆✕✌✁✘✒☎✟✁✌ ✁✝✕ �✒✌✍✟✎✌✎✂✝ ✎✝ ✁✝✄✡✂✍✂✝ ✝✂✎✂✆✌✍ ✎✂ ✝✌✆✕☛✁✟✌✁ CFF, documento que 

☎✂✕ ✂✝✆ ✍✌✡✂ ✌✡ ✗�✟✆✂☎✆✟✄✂✡ ✁✒✆✆✟✁✒✍✌✆✂✡ ✂✌✁✟✝✄✌✟✡ ✎✝ ✁✒✆✡✝ ✎✂ ✆✆✌✎✒✌✓✖✝ ✂✕ ✝✌✆✕☛✁✟✌✝� ✝✝✟

organizado a seguinte tabela de correlação: 
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Disciplinas  

1º Período Competências e Habilidades 

1-Introdução aos Estudos Farmacêuticos 1, 2, 3 e 4 

2-Biologia Celular 21 

3-Química Geral e Inorgânica 21 

4-Psicologia Aplicada à Saúde 3 

5-Anatomia Humana 3 

6-Métodos Físicos e Práticas Farmacêuticas 29 

7-Cálculos Farmacêuticos 3 

 

2º Período Competências e Habilidades 

1-Metodologia Científica 5 

2-Físico-Química 29 

3-Química Orgânica 29 

4-Bioquímica Humana 21,22 

5-Histologia e Embriologia 3 

6-Fisiologia Humana e Biofísica 3, 5 

 

3º Período Competências e Habilidades 

1-Saúde Pública 4, 15 e 16 

2-Microbiologia Básica 3 e 15 

3-Química Analítica 29 

4-Genética Humana 3 

5-Patologia Geral 21,22 

6-Farmacobotânica 28 

7- Fundamentos de Ciências Sociais  4, 15, 16, 3 

 

4º Período Competências e Habilidades 

1-Farmacotécnica I 26,27 

2-Análise Instrumental 21,22 

3-Farmacognosia 32 

4-Administração e Legislação Farmacêutica 19 

5-Farmacologia I 8,29 
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6-Bromatologia 31 

 

5º Período Competências e Habilidades 

1-Farmacotécnica II 26,27,29 

2-Farmacologia II 8 

3-Microbiologia Clínica 21,22 

4-Urinálises 21,22 

5-Fitoquímica 12 

6-Microbiologia e Toxicologia de Alimentos 8, 14 

 

6º Período Competências e Habilidades 

1-Farmácia Homeopática 17,12 

2-Hematologia Clínica 21,22 

3-Bioquímica Clínica 21,22 

4-Tecnologia das Fermentações 12 

5-Farmácia Clínica e Hospitalar 11,20 

 

7º Período Competências e Habilidades 

1-Tecnologia dos Cosméticos 25 

2-Farmacologia III 8,29 

3-Parasitologia Clínica 21,22 

4-Química Farmacêutica 12 

5-Imunologia Clínica 21,22 

6-Estatística Aplicada à Farmácia 5 

7-Estágio I ✁ Saúde Pública (90 h) 2,18 

8-Trabalho de Conclusão de Curso I (projeto) 
(40h) 

5 

 

8º Período Competências e Habilidades 

1-Citologia Clínica 21,22 

2-Bioética 1 

3-Tecnologia Farmacêutica 25 

4-Atenção Farmacêutica 6,9, 18,24 
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10º Período Competências e Habilidades 

1-Toxicologia Clínica 21,22,23 

2-Bilogia Molecular aplicada ao Diagnóstico 21,22,23 

3-Optativa II 3,21 

4-Estágio IV- Análises Clínicas ou Indústria (300h) 21,22,25 

 

Disciplinas Optativas Competências e Habilidades 

Língua Brasileira de Sinais ✁ Libras I 4 

Empreendedorismo 3, 4, 5, e 33 

  

  

Informática em Ciências da Saúde 1, 2, 3 e 4 

Métodos Terapêuticos Alternativos 2 

Fundamentos de Ciências Sociais 1, 2, 3 e 4 

Micologia (carga horária de práticas = 40) 2 e 21 

Análise Ambiental (carga horária de práticas = 40) 2,21 e do 26 ao 31 

Estética  2 

Inglês instrumental  21, 26 ao 31 

5-Interpretação de Laudos Clínicos 23 

6-Garantia e Controle de Qualidade de Med. e 
Cosm. 

30 

7-Estágio II ✁ Farmácia de Dispensação (250h) 7,10, 13 

8-Trabalho de Conclusão de Curso II 
(Qualificação) (40h) 

5 

9º Período Competências e Habilidades 

1-Tecnologia de Alimentos 31 

2-Deontologia e Legislação Farmacêutica 1,2,4 

3- Optativa I 3,21 

4-Estágio III ✁ Farmácia Hospitalar (200h) ou 
Farmácia de Manipulação (200h) 

11,20 

5-Trabalho de Conclusão de Curso III 
(Apresentação) (34h) 

5 
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Diagnóstico por Imagem 2 e 21 

Laboratório Clínico 2 e 21 

Virologia 2 

Controle de Qualidade e Gestão Laboratorial 2,21 e do 26 ao 31 

Biotecnologia da Reprodução 2,21 e do 26 ao 31 

Gestão Ambiental 2, 3, 4, 22, 24 

Saneamento Ambiental 2, 3, 4, 22, 24 

 

1.7  METODOLOGIA DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

Nas Disciplinas curriculares obrigatórias que tratam das particularidades das áreas de 

conhecimento que enfatizam os conteúdos essenciais para a formação acadêmica preocupada com a 

profissionalização da profissão e seu compromisso ético e político, estão dispostas de forma a viabilizar 

um processo qualitativo de aproveitamento, sendo que os docentes investem em trabalhos individuais, 

em grupos, momentos de socialização, visitas técnicas, estudos de caso, avaliações individuais parciais 

e bimestrais, sempre buscando referenciar sua contribuição para a prática a ser realizada nos estágios 

supervisionados. As disciplinas são desenvolvidas em um período semestral, com uma carga horária 

pré-fixada na matriz curricular, se apresentando no Currículo Pleno na modalidade obrigatória e a 

optativa. O processo de estágio é acompanhado pelo Coordenador de Estágio e pelo professor 

supervisor de Estágio da disciplina de estágio supervisionado, nos estágios I, II, III e IV. São registradas 

as presenças e ao final do cumprimento da carga horária de estágio o aluno produz um relatório. Do 

seu desempenho durante o estágio acompanhado pelo supervisor e do relatório final de estágio sairão 

duas notas de zero a dez cada uma, e a da média aritmética das duas sairá sua nota final. 

A metodologia de ensino considera a diversidade como característica maior dos sujeitos. Nesta 

direção têm-se os cursos de Extensão que são ofertados semestralmente a partir das indicações de 

reunião de colegiado, representantes de turma, como também em  

 

solicitação a Coordenação de Curso e diretamente aos discentes das disciplinas em que se localizam a 

demanda. Ressalta-se aqui a importância das visitas técnicas realizadas nas disciplinas 

profissionalizantes, que complementam a produção do conhecimento e proporcionam a vivência 

prática, na medida em que possibilita aos alunos o contato com os diferentes campos de atuação da 

profissão farmacêutica. 

1.7.1 Metodologias Ativas no Processo de Ensino e Aprendizagem 

A formação profissional deve então contemplar o ensino interdisciplinar, com adoção de 
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metodologias ativas; o educar pela pesquisa, fundamentado no atendimento integral ao indivíduo e a 

aplicação do conhecimento para o benefício da sociedade. A consecução desta triangulação se dará 

com ações de ensino, pesquisa e extensão realizadas em consonância com o SUS e na observação 

apurada da realidade social aferida a partir do contexto loco-regional. 

A problematização tem sido a principal estratégia de ensino-aprendizagem nas metodologias 

ativas, no interesse de alcançar e motivar o discente. Confrontado com o problema o aluno se detém, 

examina, reflete, relaciona a sua história e passa a ressignificar suas descobertas. A fim de solucionar 

um problema e assim encontrar maneiras de desenvolver a si mesmo, o sujeito entra em contato com 

as informações e à produção do conhecimento. O exercício da liberdade e da autonomia têm, assim, 

seu momento de expressão, uma vez que essa nova forma de aprender é o instrumento necessário e 

importante para consolidar o indivíduo como cidadão pleno e participativo, além de capaz de escolhas 

e decisões. 

Zanolli (2004) propõe que novas práticas sejam adotada no bojo das metodologias ativas, 

entendidas como uma nova concepção no planejamento e construção de conteúdos e objetivos 

educacionais. A transformação dessa práxis enseja as seguintes mudanças: 

a) de orientada por conteúdos e objetivos mal definidos, para orientada para competências 

bem definidas e baseadas nas necessidades de saúde das pessoas; 

b) da transmissão de informações e pura utilização da memória (decorar), para a construção do 

conhecimento e desenvolvimento de habilidades e atitudes para resolver problemas, considerando 

experiências anteriores de aprendizagem, culturais e devida; 

c) de professores capacitados somente em conteúdo para professores capacitados também em 

educação médica; 

d) de ensinar-aprender com observação passiva dos estudantes, para ao aprender a aprender, 

com participação ativa dos aprendizes, ou seja, do centrado no professor para centrado no estudante; 

e) de humilhação e intimidação dos estudantes pelos docentes, para o respeito mútuo; 

✔✌ ✎✂ ✁✍☛✡✡✟✁✌ ✟✄✁✒✟✡✟✓✖✝ ✎✝ ✂✆✝✔✂✡✡✝✆✗✁✝✕✝ ✠✝✁✘ ✌✟✄✎✌ ✄✖✝ ✡✌✍✂�✝✄ ✂✌✆✌✗ ✝ ✁✒✂ ✠✝✁✘ ✌✟✄✎✌ ✄✖✝ ✡✌✍✂�✝✄

ajudando o estudante a identificar e superar hiatos de aprendizagem; 

g) de primeiro a teoria e depois a prática (somente nos últimos anos do curso), para um processo 

integrado de ação-reflexão-ação, desde o princípio do curso; 

h) de uma atenção episódica, centrada na doença, para uma atenção contínua, centrada no cuidado das 

pessoas, com o estabelecimento de vínculos afetivos com elas; 

i) de uma abordagem puramente psicológica, para uma abordagem biológica, psicológica e sócio 

cultural; 

j) da utilização do paciente puramente como objeto de prática dos estudantes, para a participação 
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consentida e informada do paciente no processo de ensino-aprendizagem com respeito a sua dignidade 

e privacidade; 

k) do uso de campos de prática predominantemente hospitalares, para cenários de ensino-

aprendizagem-assistência em que os estudantes sejam inseridos como membros ativos; 

l) de avaliação praticamente somativa/punitiva no final das unidades, estágios e disciplinas, para uma 

avaliação preferencialmente formativa, com constantes feedbacks. 

O ensino pela problematização ou ensino baseado na investigação (Inquiry Based Learning) 

baseia-se no aumento da capacidade do discente em participar como agente de transformação social, 

durante o processo de detecção de problemas reais e de busca por soluções originais (BORDENAVE, 

1999; 2005). Procura mobilizar o potencial social, político e ético do estudante a fim de que este se 

configure como um cidadão e profissional em formação, abrangendo a dimensão política da educação 

e da sociedade. O diagrama chamado por Charles Maguerez de Método do Arco, comentado por 

Bordenave (1999) e por Bordenave e Pereira (2005), representa esse ensino pela problematização. 

Os principais aspectos da Aprendizagem Baseada em Problemas (ABP) são: (1) a aprendizagem 

significativa; (2) a indissociabilidade entre teoria e prática; (3) o respeito à autonomia do estudante; (4) 

o trabalho em pequeno grupo; (5) a educação permanente; (6) a avaliação formativa. A ABP permite 

formar um estudante capaz de construir o seu próprio conhecimento e de trabalhar em grupo de modo 

articulado e produtivo. 

Na realidade tecnológica que vivenciamos é preciso lembrar que novas tecnologias por si só 

não oferecem garantias de ruptura dos velhos paradigmas. Para ressignificar conceitos do processo 

ensino-aprendizagem em uma perspectiva emancipadora da educação se faz necessário transformar tais 

conceitos (FREIRE, 1999;2006).  

Ao mesmo tempo em que se procura adotar novos instrumentos metodológicos, deve-se 

elaborar um currículo que trate de forma integrada e integral temas e conteúdo, valorizando a 

interdisciplinaridade e interrompendo o ciclo de fragmentação e reducionismo que caracteriza o ensino 

tradicional (OLIVEIRA e KOIFMAN, 2004; FEURWERKER, 2002; CECCIM e FEUERWERKER, 

2004). 

Assim, se por um lado o aluno deve ser reconhecido como um indivíduo capaz de construir, 

modificar e integrar ideias desde que se lhe oportunize interagir com outros atores, com objetos e 

situações que exijam o seu envolvimento, por outro lado é importante que o docente seja mediador e 

interventor no processo, compartilhando sua experiência com outros professores. 

 

1.7.2 Avaliação da Aprendizagem  
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Entende-se avaliação como um processo de diagnóstico contínuo e sistemático. Dessa forma, 

como decisão institucional, o ponto de partida é entender que todo momento de avaliação não deverá 

ocorrer isoladamente, mas de maneira gradativa. Com isso, pretende-se tornar mais eficiente a 

assimilação e se necessário, a recuperação de conteúdo.  

Uma das formas de nortear a assimilação e entendimento dos conteúdos, para posteriormente 

realizar sua recuperação são as provas do DNA.  

Outros aspectos que devem nortear o processo de avaliação são o de destacá-lo como 

instrumento de apoio ao desenvolvimento acadêmico. É conveniente ressaltar que o aluno executa 

aquilo que entende e não a interpretação que o professor dá às coisas. Ao acadêmico, a avaliação deve 

fornecer informações sobre seu próprio processo de aprendizagem. Deve permitir-lhe, não só 

demonstrar a aquisição dos conteúdos trabalhados através de estratégias variadas, como também 

oferecer subsídios para que possa refletir sobre seu próprio processo de aprendizagem. Por isso, 

necessariamente, ocorrerá em vários momentos e privilegiará os aspectos qualitativos (capacidade de 

análise, síntese crítica e elaboração pessoal do aluno) sobre os quantitativos e favorecerá a compreensão 

dos processos mentais envolvidos na aprendizagem.  Dessa forma, é imprescindível que o aluno 

conheça:  

a) No que está sendo avaliado;  

b) Que parâmetros estão sendo avaliados;  

c) Que valores ele está recebendo pela sua avaliação e o mais importante,  

d) O porquê da nota que lhe foi atribuída.  

Há, a cada bimestre, mais de um instrumento de avaliação, obedecendo ao plano de ensino das 

disciplinas. Ao final de cada bimestre é aferida uma média do desempenho do graduando, resultante 

do conjunto das atividades realizadas.  

O sistema e os critérios de avaliação obedecem, primariamente, às determinações estabelecidas 

pelo Regimento Geral da IES e fundamentalmente, à coerência que deve caracterizar qualquer processo 

avaliativo e permitir a detecção do ensino adequado do conteúdo estabelecido pelo currículo do curso.  

No formato das provas que seguem critérios instituído pela IES, a padronização das provas devem 

seguir o modelo Teoria de Resposta ao Item (TRI), proporcionando provas padronizadas para melhor 

identificar as fragilidades dos alunos. Assim, fica-se estabelecido que as provas deverão seguir as 

seguintes recomendações:   

a) O valor da avaliação bimestral não deverá ser inferior 6,0 pontos;  

b) Os trabalhos propostos pelas disciplinas deverão de até 4,0 pontos sendo dividido esse valor de 

forma que seja possível avaliar no aluno suas competências e habilidades.  
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A avaliação deverá ainda, oferecer subsídios para o professor. Será compreendida como processo 

de acompanhamento e compreensão dos avanços, dos limites e das dificuldades dos alunos para 

atingirem os objetivos propostos. A IES por meio da coordenação do curso orientará para que a 

avaliação ocorra no sentido de, além de diagnosticar a realidade, determinar os fatores de insucesso e 

orientar as ações para sanar ou minimizar as causas e promover a aprendizagem do aluno. Para isso, 

deve estabelecer sempre uma relação de coerência com o processo ensino-aprendizagem e com a 

concepção do curso. Em reuniões de colegiado e de coordenação acadêmica, os professores são 

motivados a diversificar os critérios de avaliação, com vistas a reorientar o processo de ensino quando 

necessário. Discute-se a forma de administração dos conteúdos aos acadêmicos, a forma de organização 

e construção das avaliações e atribuição de notas. Esse procedimento permite que os procedimentos de 

ensino não se distanciem dos pressupostos do projeto pedagógico do curso.  

 Na avaliação da aprendizagem os professores têm utilizado instrumentos formais, tais como testes 

e provas, no final de um período determinado de tempo. Porém isso se constitui em um momento de 

culminância de todo um processo de avaliação e não no único momento avaliado. Reconhece-se a 

importância de instrumentos formais de avaliação, porém não se focaliza a avaliação apenas no 

desempenho cognitivo do aluno.    

A avaliação do desempenho escolar é realizada por intermédio de acompanhamento contínuo do 

acadêmico, é feita por disciplina, incidindo sobre frequência e aproveitamento. Dá-se por meio de 

provas (discursivas e de múltipla escolha), seminários, estudos de caso, trabalhos (individuais e em 

grupo), exercícios dirigidos, participação em projetos, compromisso do acadêmico com sua formação 

e com a consciência de sua atuação. O aproveitamento é expresso em notas, demonstradas em grau 

numérico de zero (0,0) a dez (10,0), sendo que a bimestral deverá ter o peso de até 60% da nota total. 

Por recomendação da IES os professores realizam pelo menos duas avaliações a cada bimestre, uma 

em data determinada pelo professor (normalmente ao fim do primeiro mês do bimestre) e outra 

realizada em data pré-determinada em calendário escolar durante uma semana de provas.  

A avaliação do Centro Universitário Vale do Iguaçu, está voltada para o compromisso com o 

questionamento, com a crítica, com a expressão do pensamento divergente e com os próprio s métodos 

de investigação, que devem ser coerentes. Nesse sentido, é concebida como uma atividade séria e 

complexa, um processo sistemático de identificação da aprendizagem que atribui valor e por isso deve 

envolver diferentes momentos e diversos métodos e diferentes agentes.   

O acadêmico do curso de Farmácia tem a oportunidade de ampliar seus conhecimentos através das 

experiências nos estágio supervisionados, participação em congressos, eventos especiais e palestras, 

desenvolvendo atividades complementares e cursos de extensão. A IES conta com convênios com 

hospitais, Secretarias de saúde, associações diversas, clubes, instituições de ensino e empresas, 
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buscando, continuamente, estabelecer parcerias que permitam o desenvolvimento da pesquisa e 

projetos de extensão que envolva a comunidade em suas diferentes classes. Essas ações também são 

avaliadas.  

 

1.7.3 Trabalho de Conclusão de Curso (Tcc)  

 

Conforme Parecer do Conselho Nacional de Educação e da Câmara de Educação Superior, do 

Ministério da Educação, Nº CNE/CES 06/2017, e conforme as Diretrizes Gerais para o Curso de 

Farmácia o TCC é uma exigência curricular para obtenção de diploma no curso de graduação em 

Farmácia.   

O Trabalho de conclusão de Curso (TCC) é individual e realizado nos 8o e 9o e 10o períodos. 

Para o efetivo cumprimento do TCC, o aluno deverá:  

a) Ao início do 9o período (máximo 30 dias) entregar o projeto do seu TCC para análise e 

deliberação pela Banca de Análise de Projetos e análise e deliberação pelo Núcleo de Ética e Bioética 

(NEB) (quando seres humanos e animais estiverem envolvidos na pesquisa).   

b) Ao final do 9o período participar do Seminário de qualificação dos TCC. Caso  

na qualificação não obtenha média, deverá de no prazo de até 30 dias refazê-lo e submeter-se a nova 

avaliação.   

c) No final do 9º período deverá realizar a inscrição e apresentação oral no  

programa de Iniciação Científica da IES ou em outra IES que emita declarações de participação.   

d) Ao final do 10o período defender seu TCC segundo as normas estabelecidas no 

Regulamento de Trabalho de Conclusão de Curso de Enfermagem e aprovado pelo Colegiado do 

Curso.  

A IES tem mecanismos efetivos de acompanhamento e de cumprimento do trabalho de 

conclusão de curso. O acompanhamento do aluno durante a realização do seu TCC será feito 

semanalmente em reuniões de orientação (com horários e locais previamente agendados) com seu 

professor orientador que tem a incumbência de gerar uma ata-relatório (padronizada) do encontro, 

apresentando-as mensalmente à Coordenação do Curso de Farmácia e a Central de Estágio e TCC 

(CCET). O TCC deverá ser realizado de acordo com as Normas Técnicas para Trabalhos Acadêmicos 

da ABNT, os princípios do Código de Ética do Centro Universitário e do Farmacêutico e a Lei de 

Direitos Autorais. O aluno contará com um Professor Orientador, escolhido dentre a lista de 

professores orientadores aprovada pelo Colegiado do Curso de Farmácia, durante a realização da 

disciplina TCC I. Os Trabalhos que envolvem pesquisa com seres humanos deverão atender a 

legislação vigente e serem submetidos à parecer do  Núcleo de Ética e Bioética (NEB) da IES.  
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. Ao final do 10o período o aluno fará defesa pública do seu TCC, da qual será realizada, pela 

banca examinadora, uma ata de aprovação ou não do trabalho defendido. Ao final do processo, o aluno 

aprovado na defesa final.  

A avaliação do TCC será realizada por uma Banca Examinadora composta pelo  

Professor Orientador, na condição de Presidente, e 02 (dois) outros membros examinadores. Poderão 

participar como membros examinadores profissionais com nível de formação universitário na área de 

Farmácia e áreas afins, com no mínimo dois anos de formação, desde que dominem o tema tratado e 

exceto supervisor de campo na banca de seu supervisionado. A avaliação do TCC será efetuada com 

base no trabalho escrito, valendo 7,0 pontos, na exposição teórica e defesa oral, valendo 3,0 pontos. A 

exposição oral do trabalho deverá ser feita pelo acadêmico perante a Banca Examinadora por um tempo 

aproximado de 15 minutos.   

A nota do trabalho, atribuída pela Banca Examinadora, será composta de duas partes a seguir 

especificadas, considerando-se, para cada uma, a média aritmética simples das notas atribuídas pelos 

integrantes da Banca: a versão definitiva do Trabalho entregue, correspondendo a 50% da nota; a 

apresentação e defesa do TCC, em sessão pública, correspondendo a 50% da nota. Será considerado 

APROVADO todo acadêmico que obtiver média final igual ou superior a 7,0 (sete) e REPROVADO 

em caso contrário. A ocorrência de plágio parcial ou total gera a reprovação sumária do acadêmico, 

podendo o plágio ser apontado por qualquer membro da banca, ou ainda qualquer pessoa que conheça 

da prática ilícita e comunique a Coordenação do Curso.  

Após aprovação o acadêmico deverá encaminhar seu TCC ao orientador para deferimento e na 

sequencia o envio, juntamente com a média final a Secretaria da IES, para gerar Ata de entrega e 

solicitações de conclusão de curso. O aluno que obtiver nota 10,0 (dez) o trabalho será adicionado ao 

acervo de Trabalhos de Conclusão de Curso (Disponível em: < 

http://nfe.uniguacu.edu.br/web/acervo_tcc.php>), ficando a disposição de consultas, sendo que este 

necessita também além do envio online da versão final do TCC, também deverá entregar uma cópia 

impressa e encadernado em capa dura. Todas as etapas são através da assinatura do Termo de 

Autorização para Publicação.  

Cada professor pode orientar até 06 alunos (trabalhos) na linha de pesquisa aceita pelo professor 

e divulgada pela coordenação do curso.  

As linhas de pesquisa em Farmácia, as disciplinas envolvidas e os professores orientadores são da 

seguinte forma:  

Na Área de FARMÁCIA, concentram-se pesquisas nas seguintes subáreas e linhas: 



134 
 

 

 

Subárea Linhas de Pesquisa Docente 

ASSISTÊNCIA 
FARMACÊUTICA  
E ASSISTENCIA A 
SAÚDE EM GERAL 

 

Silvana Harume Watanabe 
Silmara Brietzig Hennrich 
Rafael Ferreira Fiamoncini 

Marcos Joaquim Vieira 
Silvane Kasmierczak 

Elaine Ferreira  
Marly Terezinha Della 

Latta 
Adilson Veiga e Souza 

Tânia Mara Ruivo  
Geovane Zarpelon 

ANÁLISE, 
CONTROLE DE 

MEDICAMENTOS   

Análise de impurezas em 
medicamentos e insumos 

Silvana Harume Watanabe 
Melissa Georgia Schwartz 

Marcos Joaquim Vieira 
Elaine Ferreira  

 

Desenvolvimento, 
padronização e validação de 
métodos em medicamentos e 

insumos 

Marcos Joaquim Vieira 
Elaine Ferreira  

Silvana Harume Watanabe 
 

BROMATOLOGIA 
Avaliação e análise 

experimental de alimentos 

Melissa Georgia Schwartz 
Marcos Joaquim Vieira  

Elaine Ferreira  
Silvana Harume Watanabe 
Silmara Brietzig Hennrich 

Elias da Costa 
 

FARMACOGNOSIA 
Composição, atividade e 

análise química de produtos 
naturais bioativos 

Melissa Georgia Schwartz 
Marcos Joaquim Vieira  

Elaine Ferreira  
Silvana Harume Watanabe 
Silmara Brietzig Hennrich 
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Elias da Costa 
Júlia Flissak 

Adriana Contim Bertolin 

FARMACOLOGIA 

Farmácia Clínica 

Marcos Joaquim Vieira  
Elaine Ferreira  

Silvana Harume Watanabe 
Silmara Brietzig Hennrich 

Silvane Kasmierczak 
 

Farmacologia Básica - 
Mecanismo de ação 

Marcos Joaquim Vieira  
Elaine Ferreira  

Silvana Harume Watanabe 
Silmara Brietzig Hennrich 

Silvane Kasmierczak 
Janaína Ângela Turmina 

Lidiane Fernandes  
Rafael Ferreira Fiamoncini 

 

Farmacovigilância 

Marcos Joaquim Vieira  
Elaine Ferreira  

Silvana Harume Watanabe 
Silmara Brietzig Hennrich 

Silvane Kasmierczak 
 

QUÍMICA 
FARMACÊUTICA 

Síntese, Desenvolvimento e 
Planejamento de Produtos 

Bioativos 

Marcos Joaquim Vieira  
Elaine Ferreira  

Silvana Harume Watanabe 
Silmara Brietzig Hennrich 

Silvane Kasmierczak 
João Chiabai Junior  
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FARMACOTÉCNICA 

Desenvolvimento de 
produtos, processos e 

formulações de fármacos e 
cosméticos 

Elaine Ferreira  
Silvana Harume Watanabe 

 

Nanotecnologia Farmacêutica 
Elaine Ferreira  

Silvana Harume Watanabe 
Elias da Costa 

ANÁLISES 
CLÍNICAS E 

TOXICOLÓGICAS 

Análises Clínicas 

Silmara Brietzig Hennrich 
Janaína Ângela Turmina 

Lidiane Fernandes  
Rafael Ferreira Fiamoncini 

Toxicologia Geral 

Marcos Joaquim Vieira  
Elaine Ferreira  

Silvana Harume Watanabe 
Silmara Brietzig Hennrich 

Silvane Kasmierczak 
Janaína Ângela Turmina 

Lidiane Fernandes  
Rafael Ferreira Fiamoncini 

 

Na Área de CIÊNCIAS BIOLÓGICAS, concentram-se pesquisas nas seguintes subáreas e linhas: 

Subárea Linhas de Pesquisa Docente 
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BIOQUÍMICA 
Biologia Molecular 

e Genética 

Marcos Joaquim Vieira  
Elaine Ferreira  

Silvana Harume Watanabe 
Silmara Brietzig Hennrich 

Silvane Kasmierczak 
Janaína Ângela Turmina 

Lidiane Fernandes  
Rafael Ferreira Fiamoncini 

Ivan Hennrich 

BIOTECNOLOGIA 
Biotecnologia 
Farmacêutica 

Marcos Joaquim Vieira  
Elaine Ferreira  

Silvana Harume Watanabe 
Silmara Brietzig Hennrich 

Silvane Kasmierczak 
Janaína Ângela Turmina 

Lidiane Fernandes  
Rafael Ferreira Fiamoncini 

  

 

 

 

 

 

1.7.3.1 Regulamento Interno de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) do Centro Universitário Vale 

do Iguaçu  

  

 

REGIMENTO INTERNO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (TCC) DO 

CENTRO UNIVERSITÁRIO VALE DO IGUAÇU 

 

CAPÍTULO I 
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DOS OBJETIVOS E CARACTERÍSTICAS 

 

Art. 1º. O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) constitui uma atividade curricular, de natureza 

tecnológica, acadêmica ou científica no campo de conhecimento que mantenha a correlação direta com 

o curso do graduando. É um trabalho acadêmico de caráter obrigatório e instrumento de avaliação final 

de um curso superior, que visa à iniciação e envolvimento do acadêmico no campo da pesquisa. 

 

Art. 2º. O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) do Centro Universitário Vale do Iguaçu tem os 

seguintes objetivos: 

 

a) Desenvolver a capacidade de aplicação dos conceitos e teorias adquiridas durante o curso de forma 

integrada através da execução de um projeto que integre a pesquisa e a ciência; 

b) Desenvolver a capacidade de planejamento e disciplina para resolver problemas dentro das áreas de 

estudo, pesquisa e inovação dentro das áreas de formação nos cursos da Instituição; 

c) Despertar o interesse contínuo pela pesquisa como forma de resolução de problemas em áreas 

específicas ou interdisciplinares; 

d) Estimular o espírito empreendedor e de inovação por meio de execução de projetos que levem ao 

desenvolvimento de produtos e processos que possam auxiliar o desenvolvimento da sociedade; 

e) Intensificar a extensão universitária através da resolução de problemas existentes em diversos setores 

da sociedade; 

f) Estimular o desenvolvimento e ampliação do conhecimento colaborativo; 

g) Consolidar os conhecimentos construídos ao longo do curso de graduação por de uma pesquisa efetiva 

ou projeto de pesquisa; 

h) Possibilitar o aprofundamento teórico-prático do acadêmico; 

i) Desenvolver a capacidade de síntese das vivências do aprendizado adquirido pelo estudante. 

 

Art. 3º. O TCC do Centro Universitário Vale do Iguaçu deverá ser elaborado de forma individual, 

compreendendo a realização de atividades práticas e/ou teóricas, condizentes com a formação e a ênfase 

oferecidas pelo curso específico, discriminadas em um plano de trabalho elaborado pelo aluno e seu 

orientador, culminando com a elaboração de monografia. 

 

Art. 4º. O desenvolvimento do TCC em relação aos passos a serem desenvolvidos ficará a critério de 

cada curso de graduação, desde que observem as seguintes diretrizes: 
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a) Elaboração obrigatória de pré-projeto de TCC; 

b) Produção do trabalho levando em consideração o caput Art. 2º, deste Regimento; 

c) Instituição de um orientador que tenha conhecimento relevante na área do trabalho desenvolvido; 

d) Se necessário, envio do trabalho ao Núcleo de Ética e Bioética da Instituição para emissão de parecer; 

e) Orientações definidas, presenciais e registradas em ficha própria de acompanhamento e assinatura 

depositada na Coordenação Central de Estágio e TCC (CCET); 

f) Adequação do tema do TCC que deverá abordar um tema relevante dentro de sua área de atuação; 

g) Recomenda-se a qualificação do projeto de pesquisa que levará ao TCC, em banca designada para este 

fim. 

 

CAPÍTULO II 

DA FORMALIZAÇÃO DAS ORIENTAÇÕES 

 

Art. 5º. Os cursos deverão estipular a calendarização para cada etapa do TCC, entre eles a 

disponibilidade de orientadores e suas áreas e linhas de pesquisa. 

 

Art. 6º. A formalização da orientação dar-se-á quando o professor orientador e o acadêmico estejam 

em comum acordo ao que tange o processo de orientação, sendo obrigatório a assinatura do Termo de 

Aceite de Orientação para que o TCC seja ratificado como um trabalho válido. 

 

Art. 7º. A quantidade mínima de orientações presenciais deverá ser de 8 (oito) por semestre, podendo 

ser realizadas orientações não presenciais via web e demais ferramentas virtuais. As orientações 

presenciais podem ocorrer em espaços próprios destinados a este fim ✁ sala de orientações, ou na 

biblioteca da Instituição. 

 

Art. 8º. A quantidade máxima de orientandos por professor orientador deverá ser de 8 (oito) não 

havendo uma quantidade mínima. 

 

Art. 9º. Em caso de troca de orientador por solicitação devidamente justificada de qualquer das partes, 

ou cancelamento de orientação, o acadêmico deverá preencher um documento próprio para esse fim e 

encaminhá-lo diretamente ao responsável pelo TCC do curso. 

 

SEÇÃO I 

DAS OBRIGAÇÕES DO ORIENTADOR E ORIENTANDOS 
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Art. 10º. São obrigações do orientador de TCC: 

 

a) Apresentar as suas áreas e linhas de pesquisa aos coordenadores dos cursos em que leciona no início 

de cada ano letivo; 

b) Avaliar e orientar os trabalhos assim que estes sejam aceitos a partir da formalização do termo de aceite; 

c) Agendar orientações e fazer cumprir os cronogramas pré-definidos; 

d) Avaliar de forma contínua o desempenho do seu orientando, apresentando, sempre que necessários, as 

evoluções e retrocessos; 

e) Auxiliar na escolha dos membros da banca de qualificação e banca final, quando for o caso; 

f) Comparecer na banca de defesa do TCC; 

g) Apresentar informações, ao coordenador do curso, sobre o andamento dos trabalhos, bem como 

qualquer situação que possa comprometer o andamento do trabalho; 

h) Cobrar do orientando as documentações pertinentes ao desenvolvimento do trabalho e os demais 

trâmites vigentes a partir deste Regimento Interno; 

i) Realizar uma avaliação justa e imparcial dos trabalhos, visando o desenvolvimento científico e 

acadêmicos de seus orientandos; 

j) Garantir o depósito do TCC, versão final e pós-banca com as devidas correções no Repositório 

Institucional Público on-line de TCC. 

 

Art. 11º. São obrigações do orientando: 

 

a) Acatar as determinações, desde que sejam justas e necessárias ao trabalho, por parte de seus 

orientadores; 

b) Apresentar o TCC para uma banca composta por professores e pesquisadores da área em que o trabalho 

foi desenvolvido; 

c) Cumprir os prazos estipulados pelo responsável pelo TCC do curso, bem como os prazos estipulados 

pelo orientador; 

d) Manter em dia a documentação referente ao TCC, estando em conformidade com o presente Regimento 

e demais demandas do seu curso de graduação; 

e) Elaborar o pré-projeto e o projeto dentro dos prazos estipulados, sendo de suma importância a 

aprovação do orientador; 

f) Garantir a entrega das versões para banca final, ou de qualificação, em conformidade com o 

cronograma do seu curso de graduação; 
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g) Depositar o trabalho final, pós-banca, revisado no Repositório Institucional Público on-line de TCC; 

h) Acatar a orientação das bancas de qualificação e de defesa final, para correção da versão final a ser 

depositada; 

i) Ser responsável pela revisão ortográfica do trabalho e a adequação às normas vigentes na 

Instituição e disponíveis no Manual de Normas Técnicas para Trabalhos Acadêmicos em suas versões 

impressa (no prelo) e on-line; 

j) Garantir a originalidade do trabalho com vistas ao desenvolvimento acadêmico e científico; 

k) Comparecer na banca de defesa, ou qualificação, no dia e hora determinado no agendamento 

apresentado de forma clara e efetiva. 

 

CAPÍTULO III 

DA PROPOSTA DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

 

Art. 12º. O TCC deverá estar vinculado às áreas e linhas de pesquisa que representam o curso de 

graduação, podendo se apresentar de forma interdisciplinar desde que mantenha a sua originalidade 

centrada no curso de graduação e nos seus objetivos, focando no perfil do egresso e sua ação no 

mercado de trabalho, bem como em sociedade. 

 

Art. 13º. Cada curso de graduação poderá, a partir das normas vigentes neste Regimento Interno, 

elaborar um Regimento que configure de forma mais adequada o processo de aprendizagem do 

acadêmico e a práxis em sociedade, sendo versada pela teoria estudada em sala de aula e nas demais 

vertentes de estudos no decorrer dos anos de graduação. 

 

Art. 14º. As normas para a produção do TCC estarão presentes no Manual de Normas Técnicas para 

Trabalhos Acadêmicos próprio da Instituição, o qual terá a normas da ABNT como base norteadora. 

CAPÍTULO IV 

DAS BANCAS, PROCESSO AVALIATIVO E DEPÓSITO DA VERSÃO FINAL 

 

Art. 15º. As bancas de TCC poderão ser de qualificação do projeto de pesquisa, quando for o caso, e 

de defesa final, compostas pelo menos de três membros, sendo que o presidente da banca será o 

professor orientador. 

 

Parágrafo Único: Recomenda-se que o professor orientador não avalie e não atribua notas no dia da 

banca, mas avalie o trabalho no decorrer das orientações, fechando uma nota antes da banca. Cabe à 



142 
 

 

 

banca nomeada a avaliação e atribuição de notas. 

 

Art. 16º. A avaliação compreende o trabalho escrito e a apresentação oral, sendo destinado um peso de 

70% para o trabalho escrito e 30% para a apresentação oral. A avaliação será apontada em formulário 

próprio disponibilizado pela CCET onde constam os critérios a serem considerados e sua respectivas 

pontuações. 

 

Parágrafo Único: Cada curso terá autonomia no que tange ao peso de nota do orientador para aprovação 

final do trabalho. 

 

Art. 17º. As bancas serão agendadas por meio de uma calendarização de responsabilidade de cada curso 

de graduação, o qual é representado por seu Coordenador que deverá atribuir tal função a um professor 

responsável e que providenciará publicação de edital junto à secretaria da Instituição. 

 

Art. 18º. Cada banca deverá decorrer dentro do tempo de pelo menos 30 (trinta) minutos, sendo 

destinados 15 (quinze) minutos para apresentação oral e 15 (quinze) minutos para as arguições da 

banca. 

 

Art. 19º. A avaliação do TCC, pelos membros da banca, deverá versar sobre a égide do processo teórico 

que o envolve, bem como ao impacto que o trabalho terá em sociedade, provocando o desenvolvimento 

social e que articule as necessidades da comunidade às possibilidades de melhoria apresentadas pelo 

autor do trabalho.  

 

Parágrafo Único: Não cabe à banca fazer análises e avaliações de cunho pessoal, limitador e 

intimidador aos autores dos trabalhos, bem como aos orientadores e Instituição. 

 

Art. 20º. Caso o trabalho seja aprovado em banca (obtendo-se nota maior ou igual a 7,0) o autor terá, 

no máximo, 15 (quinze) dias corridos para realizar o depósito no Repositório Institucional Público on-

line de TCC. 

 

§ 1º. A nota mínima para aprovação do TCC será de 7,0 (sete vírgula zero). 

§ 2º. O não cumprimento dos prazos e a não entrega do TCC seja para apresentação em banca, ou seja, 

em sua versão final no Repositório Institucional Público on-line de TCC, gerará a reprovação 

automática do acadêmico. 
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Art. 21º. Em caso de reprovação em banca, ou mesmo antes da apresentação em banca por consenso 

entre orientadores e membros da banca, o autor terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias para reorganizar 

o trabalho e reapresentar à mesma banca, com o agendamento de prazos e horários a serem realizados 

pelo orientador em conjunto com a coordenação de curso. 

 

Art. 22º. Cabe ao presidente da banca organizar as atas de defesa e demais documentos relacionados 

ao andamento da avaliação em banca e apresentar o resultado aos acadêmicos após os trabalhos 

concluídos. 

 

Parágrafo Único: O presidente da banca que deverá repassar ao acadêmico no dia da defesa os prazos 

que este tem para o depósito no Repositório Institucional Público on-line de TCC. 

 

 

 

CAPÍTULO V 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 23º. Em caso de plágio comprovado o acadêmico será considerado reprovado, devendo iniciar 

novo processo de orientação. 

 

Art. 24º. Os casos omissos neste Regimento Interno serão resolvidos pela Coordenação Central de 

Estágio e TCC (CCET), ouvida a Pró-Reitoria Acadêmica e a Coordenação do Curso.  

 

Art. 25º. O presente Regimento Interno entrará em vigor a partir da sua aprovação pelo Conselho 

Superior da Uniguaçu (CONSU). 

 

 

União da Vitória, 02 de abril de 2019. 

 
 
 
 

 
Prof. Atilio A. Matozzo 

PRÓ-REITOR ACADÊMICO 
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1.8 ESTÁGIO SUPERVISIONADO OBRIGATÓRIO  

 

O Estágio Supervisionado é desenvolvido a partir de discussões e de planejamento do 

supervisor de campo, coordenador de curso e estagiário, procurando fortalecer a formação profissional 

do acadêmico. É relevante identificar o diferencial do curso na disciplina saúde pública, dos 

medicamentos (farmacologia I, II e III, farmacotécnica I e II , dispensação de fármacos (Atenção 

farmacêutica e assistência farmacêutica) e  diagnóstico  (análises clínicas), onde os acadêmicos 

alocados nesse campo, nas turmas iniciantes na disciplina possuem o espaço para realizar o primeiro 

momento da formação teórico-prática, reconhecendo o objeto de trabalho da Farmácia   

O Estágio Supervisionado é desenvolvido de acordo com o Regulamento de Estágio, aprovado 

pelo Colegiado do Curso de Farmácia. A Coordenadora do Curso de Farmácia é o setor de suporte, 

articulação e avaliação da política de estágio supervisionado. Compete a Coordenadoria de Estágio 

planejar, coordenar, supervisionar e avaliar os estágios, providenciar a abertura e credenciar os campos 

de estágio.  

O estágio pode ser realizado em hospitais públicos e privados, em organizações governamentais 

e não governamentais, Secretárias de Saúde e Postos de Saúde ou em projetos institucionais de 

interesse social, acompanhados pelo Curso de Farmácia e que preencham os requisitos estabelecidos 

no Regulamento de Estágio. Os campos de estágio são credenciados pela coordenação de estágio por 

meio de visita técnica e apresentação do Plano de Trabalho do profissional responsável pelo campo.  

São finalidades do Estágio Supervisionado: proporcionar ao acadêmico do Curso de Farmácia 

aprendizagem teórico-prática, visando o seu processo de formação profissional; capacitar o acadêmico 

para compreender, analisar e intervir no processo saúde doença da população; oferecer ao Curso de 

Farmácia subsídios para avaliar seu projeto político pedagógico e possibilitar a articulação Instituição 

de Ensino e Sociedade.  

A Supervisão Pedagógica enquanto processo político pedagógico proporciona ao acadêmico 

meios de desenvolver sua criticidade, analisar os espaços da prática profissional da Farmácia e criar 

estratégias de intervenção profissional. Esta supervisão realiza-se em dois momentos: individual e 

coletivo, que ocorre em disciplina contemplada na matriz curricular. A Supervisão Técnica no Campo 

referente às competências e atribuições privativas do Farmacêutico é de responsabilidade de um 

Farmacêutico envolvido no Projeto de Estágio.   

A avaliação do Estágio Supervisionado se faz presente em todo o processo de ensino 

aprendizagem do Estágio Supervisionado e tem por base os objetivos previamente estabelecidos no 

Plano de Ensino. Será aprovado o estagiário que obter a média igual ou superior a 7 (sete) na avaliação 

final e que tenha cumprido as horas previstas no Currículo do Curso de Farmácia. Pelo aproveitamento 
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do acadêmico estagiário será atribuída a nota de 0 (zero) a 10 (dez) em Estágio Supervisionado. A nota 

atribuída ao estagiário será baseada na avaliação do Supervisor de estágio, a partir dos documentos 

requisitos de avaliação, respaldado na avaliação do Coordenador do Curso. O acadêmico que não 

cumprir a carga horária mínima exigida para cada estágio supervisionado e/ou não obtiver nota igual 

ou superior a sete na avaliação está reprovado na disciplina, devendo cursá-la integralmente no 

próximo semestre que a mesma é oferecida.  

São documentos básicos do Estágio Supervisionado: Termo de Compromisso, ficha de 

acompanhamento individual pelo Supervisor de estágio e parecer sobre desempenho individual do 

estagiário pelo Supervisor Técnico de Campo, e Relatório final de Estágio em cada período.  

1.8.1  Regimento Interno do estágio Curricular do Curso de Farmácia 

 

Com base na Lei 9.131/25/11/95 e no parecer CNE/CES 1.300/2001 de 6/11/01 foi instituído as 

Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Farmácia, nelas são definidas os 

princípios, fundamentos, condições e procedimentos da formação de farmacêutico. Estas diretrizes 

estão divididas em  habilidades e competências básicas para o exercício profissional, constadas no 

artigo 4º e 5º, como define Brasil (2002, disponível em: http://www.mec.gov.br/cne/): 

 

✗✏ - respeitar os princípios éticos inerentes ao exercício profissional; 

II - atuar em todos os níveis de atenção à saúde, integrando-se em programas de promoção, manutenção, 

prevenção, proteção e recuperação da saúde, sensibilizados e comprometidos com o ser humano, 

respeitando-o e valorizando-o; 

III - atuar multiprofissionalmente, interdisciplinarmente e transdisciplinarmente com extrema 

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

IV - reconhecer a saúde como direito e condições dignas de vida e atuar de forma a garantir a 

integralidade da assistência, entendida como conjunto articulado e contínuo das ações e serviços 

preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de 

complexidade do sistema; 

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

participação e contribuição social; 

VI - conhecer métodos e técnicas de investigação e elaboração de trabalhos 

acadêmicos e científicos; 

VII - desenvolver assistência farmacêutica individual e coletiva; 

VIII - atuar na pesquisa, desenvolvimento, seleção, manipulação, produção, 

armazenamento e controle de qualidade de insumos, fármacos, sintéticos, recombinantes e 
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naturais, medicamentos, cosméticos, saneantes e domissaneantes e correlatos; 

IX - atuar em órgãos de regulamentação e fiscalização do exercício profissional e de 

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

correlatos; 

X - atuar na avaliação toxicológica de medicamentos, cosméticos, saneantes, 

domissaneantes, correlatos e alimentos; 

XI - realizar, interpretar, emitir laudos e pareceres e responsabilizar-se tecnicamente 

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

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

dos padrões de qualidade e normas de segurança; 

XII - realizar procedimentos relacionados à coleta de material para fins de análises 

laboratoriais e toxicológicas; 

XIII - avaliar a interferência de medicamentos, alimentos e outros interferentes em 

exames laboratoriais; 

XIV - avaliar as interações medicamento/medicamento e alimento/medicamento; 

XV - exercer a farmacoepidemiologia; 

XVI - exercer a dispensarão e administração de nutracêuticos e de alimentos de uso 

integral e parenteral; 

XVII - atuar no planejamento, administração e gestão de serviços farmacêuticos, 

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

cosméticos, saneantes, domissaneantes e correlatos; 

XVIII - atuar no desenvolvimento e operação de sistemas de informação 

farmacológica e toxicológica para pacientes, equipes de saúde, instituições e comunidades; 

XIX - interpretar e avaliar prescrições; 

XX - atuar na dispensarão de medicamentos e correlatos; 

XXI - participar na formulação das políticas de medicamentos e de assistência 

farmacêut ica; 

XXII - formular e produzir medicamentos e cosméticos em qualquer escala; 

XXIII - atuar na promoção e gerenciamento do uso correto e racional de 

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

como do privado; 

XXIV - desenvolver atividades de garantia da qualidade de medicamentos, 

cosméticos, processos e serviços onde atue o farmacêutico; 

XXV - realizar, interpretar, avaliar, emitir laudos e pareceres e responsabilizar-se 
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tecnicamente por análises de alimentos, de nutracêuticos, de alimentos de uso enteral e 

parenteral, suplementos alimentares, desde a obtenção das matérias primas até o consumo; 

XXVI - atuar na pesquisa e desenvolvimento, seleção, produção e controle de 

qualidade de produtos obtidos por biotecnologia; 

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

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

XXVIII - atuar na pesquisa e desenvolvimento, seleção, produção e controle de 

qualidade de hemocomponentes e hemoderivados, incluindo realização, interpretação de 

exames e responsabilidade técnica de serviços de hemoterapia; 

XXIX - exercer atenção farmacêutica individual e coletiva na área das análises 

clínicas e toxicológicas; 

XXX - gerenciar laboratórios de análises clínicas e toxicológicas; 

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

metodologias, de reativos, reagentes e equipamentos. 

Parágrafo único. A formação do Farmacêutico deverá contemplar as necessidades 

sociais da saúde, a atenção integral da saúde no sistema regionalizado e hierarquizado de 

referência e contra-referência e o trabalho em equipe, com ênfase no Sistema Único de Saúde 

✆☎✞☎✌ ✗� 

1.8.2  Estágio em Saúde Pública 

 Abrangerá os conhecimentos sobre legislações, relações sociais, controle de zoonoses e doenças 

endêmicas ✁ febre amarela, dengue, entre outras; , adquirir conhecimento básico das áreas de 

abrangência de Vigilância em Saúde, através do controle de receituário médico, conforme a Portaria nº 

344/98; programas do Ministério da Saúde para fornecimento de medicamentos de alto custo.  O estágio 

em Saúde Pública terá por objetivo proporcionar ao acadêmico de farmácia conhecer o mecanismo do 

serviço de saúde público na região de estágio, entre outras responsabilidades do profissional 

farmacêutico no setor público. 

1.8.3  Estágio em Farmácia de Dispensação 

Abrangerá os conhecimentos sobre legislação; administração comercial farmacêutica; relações 

sociais; Livro de escrituração e SNGPC para medicamentos sujeitos ao controle especial; dispensação 

de medicamentos; estudos complementares sobre medicamentos;   socorros de urgência e Atenção 

Farmacêutica. O estágio em farmácia de dispensação terá por objetivo proporcionar ao acadêmico de 

farmácia a vivência das rotinas desenvolvidas no ambiente da farmácia de dispensação, buscando a 
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aplicação prática no que diz respeito à: 

- Legislação no âmbito farmacêutico ✁(Código de ética farmacêutica; Código de defesa do 

consumidor ✁Lei 8.078 ✁11/09/90; Lei 5.991-17/12/73; Portaria n°344 ✁12/05/98 e RDC n°27 ✁ 03/07;  

RDC n° 328 ✁22/07/99, entre outras). 

- Realização de atividades no setor de estoque e recepção de medicamentos e/ou correlatos 

(seringas, absorventes pós-parto e produtos de higiene pessoal.), bem como na organização dos mesmos 

nas prateleiras/gôndolas.  

- Lançamento de prescrições, conforme a Portaria n° 344/98 e RDC nº 27/07, em livro de registro 

específico e pelo SNGPC . 

- Aferição de pressão arterial e aplicação de injetáveis. 

- Dispensação de medicamentos conforme prescrição, buscando desenvolver a prática da 

✗✏☎✂✄✓✖✝ ✝✌✆✕✌✁✘✒☎✟✁✌✝�  

 

1.8.4  Estágio em Farmácia de Manipulação 

 

Abrangerá os conhecimentos de legislação e administração em farmácia magistral; relações 

sociais; Livro de escrituração e SNGPC para medicamentos sujeitos ao controle especial; controle de 

qualidade e Atenção Farmacêutica; preparo de suspensões, cremes, pomadas, géis, soluções, xaropes, 

supositórios, pastilhas, cápsulas, homeopatias, entre outras;  

O estágio em farmácia de manipulação terá por objetivo proporcionar ao acadêmico de farmácia a 

vivência das rotinas desenvolvidas no ambiente da farmácia de manipulação, buscando a aplicação 

prática no que for de competência à: 

 

- Legislação no âmbito farmacêutico ✁ Código de ética farmacêutica; Código de defesa do consumidor 

-Lei 8.078 ✁11/09/90; Lei 5.991-17/12/73; Portaria n°344 ✁12/05/98; RDC nº 27 -27/03/07 RDC n° 

306 ✁07/12/04 (Resíduos de serviço da saúde), RDC n° 214 e suas atualizações 

 

-Realização de atividades no setor de aviamento de receituário médico/odontológico/veterinário 

  

- Realização de atividades no setor de estoque e recepção de matéria ✁ prima   

 

- Realização de atividades no setor de higienização da farmácia: laboratórios, bancadas, embalagens e 

materiais (vidrarias, espátulas, entre outros) conforme Manual de Boas Práticas de Manipulação 
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- Realização de atividades no setor de preparações de cápsulas, conforme a prescrição magistral 

 

- Realização de atividades no setor de preparações cosméticas, conforme a prescrição magistral 

 

- Realização de atividades no setor de preparações homeopáticas, conforme a prescrição magistral -  

 

- Realização de atividade no setor de controle de qualidade  

   

- Lançamento de prescrições, conforme a Portaria n° 344/98 e RDC nº 27/07, em livro de registro geral, 

específico e pelo SNGPC . 

 

1.8.5 Estágio em Farmácia Hospitalar 

 

Estágio em Farmácia Hospitalar abrangerá os conhecimentos de legislação farmacêutica e 

administração em farmácia hospitalar; relações sociais; controle de medicamentos psicotrópicos e 

outros sujeitos ao controle especial; farmacotécnica da nutrição parenteral e de medicamentos; Controle 

de Infecção Hospitalar; Farmacovigilância; padronização de medicamentos (antibióticos, entre outros) 

e saneantes; estabilidade das preparações medicamentosas e suas   incompatibilidades químicas.  O 

estágio em farmácia Hospitalar terá por objetivo proporcionar ao acadêmico de farmácia a vivência das 

rotinas desenvolvidas no ambiente da farmácia hospitalar, buscando a aplicação prática dos 

conhecimentos inerentes à: 

Legislação no âmbito farmacêutico ✁(Código de ética farmacêutica; Código de defesa do 

consumidor ✁Lei 8.078 ✁11/09/90; Lei 5.991-17/12/73; Portaria n°344 ✁12/05/98; RDC n° 306 ✁

07/12/04(Resíduos de Serviço da Saúde), Portaria nº 2.616/MS/GM- 12/05/98 (Normas de Controle de 

Infecção Hospitalar), entre outras). 

Realização de atividades na central de estoque e recepção de medicamentos e/ou correlatos 

(seringas, equipos para infusão, material cirúrgico - fios para sutura, lâminas de bisturi, entre outros 

provenientes das distribuidoras.  

Avaliação das prescrições médicas: análise de dosagem, posologia, reações adversas e outros 

requisitos avaliados na farmacovigilância. 

Fracionamento e/ou preparo, para dispensação, dos medicamentos e Kits cirúrgicos, conforme as 

normas de distribuição (dose coletiva, individual ou unitária) da instituição onde se está realizando o 

estágio. 
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Lançamento de prescrições internas, conforme a Portaria n° 344/98, em livro de registro 

específico ou em sistema informatizado. 

Participação em reuniões da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH) e de 

Padronização de medicamentos.  OBS: autorizado pelo farmacêutico (a).   

Diluição de saneantes, Álcool 70 °GL, entre outras preparações utilizadas no hospital. 

Anamnese farmacêutica e acompanhamento farmacoterapêutico 

 

1.8.6 Estágio em Análises Clínicas 

        O estágio IV abarangerá todas as atividades relacionadas à atividade diária do laboratório de 

análises clínicas: 

Recebimento do paciente e análise da guia de exames para verificação do matertial necessário para 

realização dos exames. 

Colheita do material biológico necessário para execução dos exames solicitados. 

Cuidados adequados na identificação do material. 

Preparo das amostras para análise: centrifugação, separação de soro ou plasma, diluição de 

amostras, etc. 

Aplicação dos conhecimentos técnicos de cada setor dentro do laboratório de análises clínicas: 

hematologia clínica, bioquímica clínica, urinálises, citologia clínica, imunologia clínica, parasitologia 

clínica e microbiologia clínica. 

Observação e/ou realização dos exames de acordo com a disponibilidade do local onde se realiza o 

estágio. 

Observação do destino final das sobras de amostras biológicas, lavagem e esterilização de materiais.  

Elaboração de laudos clínicos. 

 

O ESTÁGIO NO CURSO DE FARMÁCIA 

O Estágio de Estudantes é regulamentado pela Lei n º 6.494, de 07/12/1977 e Decreto n º 87.497. 

No Curso de Farmácia o estágio será desenvolvido no atendimento nas áreas que assegurem a 

participação efetiva do aluno em atividades relacionadas diretamente com a orientação acadêmica do 

curso e deverá atender os seguintes requisitos:   
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I - O Estágio terá a carga horária mínima de 860 horas. 

II - O estágio profissional supervisionado deverá possibilitar as seguintes experiências: 

conhecimento/mapeamento da realidade; 

co-atuação profissional; 

atuação profissional. 

 

O estágio estará sob a supervisão da Coordenação do Estágio. Composta da seguinte forma: 

I - Pela Coordenação do Estágio, representada por um Docente da Instituição. 

II - Pelo Orientador de Estágio, que será o responsável direto pela orientação do estagiário. O 

Orientador de Estágio estará vinculado à Coordenação do Curso, na figura do seu Coordenador. 

As Faculdades Integradas do Vale do Iguaçu, por intermédio da Coordenação do Curso, manterá 

convênio com estabelecimentos de reconhecida capacidade e seriedade, que aproveitarão o potencial 

do estagiário dentro de sua área de atuação. O estabelecimento deve atender requisitos básicos para a 

realização do estágio: 

a) Atribuir função adequada para atuação do estagiário, que possa contribuir para a 

aplicabilidade direta do aprendizado e aprimoramento de suas habilidades futuras; 

b) Garantir a presença de um profissional de nível superior para orientação dentro do 

estabelecimento, e que possa interagir com o Orientador de Estágios da Instituição; 

 

O estágio poderá ser cumprido individualmente, ou em grupo, desde que se assegure a todos os 

elementos a participação efetiva em todas as fases do estágio. 

 

O estágio será acompanhado pelo Orientador, com disponibilidade horária fixada pela 

Coordenação do Estágio. Ao Orientador de Estágios caberá o acompanhamento e avaliação do aluno-

estagiário quanto à elaboração do relatório, interação com os estabelecimentos, complementação 

teórica e técnica necessárias, avaliação do cumprimento do estágio, correções de eventuais desvios ou 

incorreções. 

Caberá ao Orientador de Estágios informar à Instituição das necessidades apresentadas pelos 

estabelecimentos e que eventualmente não estejam cobertas pelas disciplinas, ou conteúdos 

ministrados, visando a constante atualização do currículo. 

 

 O Programa de Estágio deverá atender as seguintes fases:  
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I - Desenvolvimento do estágio: acompanhamento das etapas de desenvolvimento do estágio pelo 

Orientador de estágios. 

II - Elaboração do relatório de estágio: o aluno apresentará um relatório de desenvolvimento do estágio 

dentro do estabelecimento. Neste relatório deverá constar: introdução, objetivos, metodologias, 

resultados, discussão, conclusão e referências. O Orientador de estágios indicará ao estagiário a forma 

de avaliação, mencionando os critérios institucionais. Esta avaliação será sistemática e contínua 

também levando em conta a opinião dos membros dos estabelecimentos envolvidos. 

 

O estágio supervisionado será realizado no 7º, 8º, 9º e 10º períodos letivos do Curso.  

Parágrafo Único: a Coordenação do Estágio poderá receber eventuais requerimentos de pedido de 

equivalência e, em conjunto com o Colegiado do Curso, deliberará acerca do acatamento ou não do 

pedido. Nos termos do projeto pedagógico e no caso de estágio profissional obrigatório, o Colegiado 

pode possibilitar que o aluno empregado que comprovar exercer, a pelo menos 6 meses, funções 

correspondentes às competências profissionais a serem desenvolvidas, à luz do perfil profissional de 

conclusão do curso, possa ser dispensado, em até 30% da carga horária total do estágio, das atividades, 

mediante avaliação do Orientador de Estágio.  

 

O estágio compreenderá os seguintes elementos: 

I - Planejamento 

É a fase dedicada à estruturação das atividades do estágio, abrangendo a orientação ao aluno-

estagiário em plantões coletivos e individuais para orientação e esclarecimento. Participam desta fase: 

a Coordenação do Estágio, os alunos estagiários e o Orientador de Estágio. 

 

II - Execução 

É a fase que trata da realização do projeto, do treinamento em serviço, da vivência de situações 

reais de trabalho. Participam desta fase: o Orientador de Estágio, na Faculdade, os estagiários, o 

Supervisor de Atividades, no estabelecimento, quando for o caso. 

III - Avaliação 

É a fase em que todos os elementos participantes sedimentam as atividades realizadas. 

Participam desta fase todos os elementos envolvidos na realização do estágio. Nesta fase o aluno deverá 

ser capaz de fazer uma análise ampla e crítica do estabelecimento, do trabalho nele realizado e de 

apresentar e justificar alternativas de melhoria em forma de Relatório a ser apresentado ao Orientador 

de Estágio, sua avaliação final. 
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As atividades e procedimentos, relativos ao estágio supervisionado, serão regidas pelo 

✗✄✂✑✒✍✌✕✂✄☎✝ ✎✝ ✁✡☎☛✑✟✝ ☎✒✂✂✆✠✟✡✟✝✄✌✎✝✝✄ ✁✒✂ ✂✡☎✌✆☛ ✎✟✡✂✝✄�✠✂✍ ✌✝ ✁✝✆✂✝ ✎✝✁✂✄☎✂ ✂ ✎✟✡✁✂✄☎✂�  

 

A atividade de estágio não se confunde, seja em caráter temporário ou de duração indeterminada 

com a figura do emprego. O estágio é regulado por Legislação própria, não gerando vínculo 

empregatício, e sendo isento de encargos sociais.  

 

A Instituição Concedente do estágio poderá, a seu critério, oferecer ao estagiário uma bolsa de 

complementação educacional, no todo ou em parte em suas despesas escolares, como matrícula, 

mensalidades e material escolar, ou despesas relacionadas com transporte, alimentação e vestuário. O 

valor da bolsa-auxílio ficará a critério da Instituição Cedente do estágio, e por se tratar de estágio estará 

isenta de encargos sociais. 

 

Por se tratar de estágio curricular obrigatório, a Instituição de Ensino deverá proporcionar ao 

estagiário a inclusão numa apólice, coletiva ou individual, de seguro contra acidentes pessoais.  

 

REGULAMENTO DE ESTÁGIO 

 

Capítulo I -  Da Caracterização 

 

Art. 1º - Estágio Supervisionado compõe-se pelas disciplinas:  

I - Estágio Supervisionado I (Saúde Pública); (90 h/r ou 108 h/a) 

II - Estágio Supervisionado II (Farmácia de Dispensação); (250 h/r ou 300 h/a) 

III - Estágio Supervisionado III (Farmácia Hospitalar ou de Análises Clínicas); (250 h/r ou 300 h/a) 

IV - Estágio Supervisionado IV (Manipulação ou Indústria). (250 h/r ou 300 h/a) 

Parágrafo Único: oferecidas aos alunos regularmente matriculados, a partir do quinto período do Curso 

de Farmácia, a seguir referenciado simplesmente como Curso, pelo Centro Universitário Vale do 

Iguaçu, a seguir referenciada simplesmente como Faculdade, vinculada à Coordenação do Curso, 

doravante Coordenação, e regida por esse Regulamento e pela Legislação Superior. 

 

 

Capítulo II � Da Carga Horária 

 

Art. 2º - A carga horária total do Estágio Supervisionado não poderá ser inferior a 860 horas, não se 
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computando, para fins de integralização do Currículo Pleno do Curso, qualquer carga horária 

excedente.  

 

Art. 3º - A carga horária deverá ser cumprida da seguinte forma: 

I - O Estágio Supervisionado I, em Saúde Pública, terá carga horária total de 100h.  

II - O Estágio Supervisionado II, em Farmácia de Dispensação, terá carga horária total de 250h. 

III - Para o Estágio Supervisionado III, em Farmácia Hospitalar ou de Manipulação, terá carga horária 

total de 250h. 

IV - O Estágio Supervisionado  IV, em Análises Clínicas ou Indústria, terá carga horária total de 250h. 

Parágrafo Único: no final de todos os Estágios Supervisionados, o aluno terá uma carga horária de 60h, 

para a realização do relatório de estágio. Esta carga horária está inclusa na carga horária total de cada 

um dos Estágio Supervisionados.  

V - No Estágio Supervisionado III, o aluno poderá escolher em qual área fará toda a carga horária 

referente a este estágio: na Farmácia Hospitalar ou nas Análises Clínicas. 

VI - o Estágio Supervisionado IV, o aluno poderá escolher em qual área fará toda a carga horária 

referente a este estágio: na Farmácia de Manipulação ou na Indústria. 

 

Art. 4º ✁ As atividades de Estágio deverão ser realizadas em, no mínimo, quatro semestres do Curso.  

 

 

Capítulo III � Dos Pré-requisitos  

 

Art. 5º ✁ Só poderá se matricular no estágio Supervisionado o aluno que tiver cumprido integralmente 

as disciplinas pré-requisitos diretamente ligadas ao estágio, do currículo pleno do curso de Farmácia, a 

saber: 

I - Disciplina de Saúde Pública para o estágio supervisionado I; 

II - Disciplinas de Farmacologia I e II e Administração e Legislação Farmacêutica para o estágio 

supervisionado II; 

III - Disciplina de Farmácia Clínica e Hospitalar para o estágio supervisionado III em Farmácia 

Hospitalar; 

IV - Disciplinas de Bioquímica Clínica e Hematologia Clínica para estágio supervisionado III em 

Análises Clínicas; 

V - Disciplina de Farmacotécnica alopática I e II e Farmacotécnica homeopática para o estágio 

supervisionado IV em Farmácia de Manipulação; 
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VI - Disciplinas de Garantia e Controle de Qualidade de Medicamentos e Cosméticos e Tecnologia dos 

Alimentos para o Estágio Supervisionado IV em Indústria.   

Parágrafo Único: a organização e o funcionamento destas disciplinas, fica a cargo da Coordenação do 

Estágio.  

 

Capítulo IV � Dos Objetivos 

Art. 6º ✁ O Estágio Supervisionado deve preparar o egresso do curso para desenvolver atividades sobre 

situações reais da vida cotidiana das camadas mais destituídas da população nas áreas de saúde, 

educação, lazer, trabalho, habitação, previdência, , sendo em instituições públicas ou empresas 

privadas, com a realização de atividades práticas, entre outras condizentes com a formação oferecida 

pelo Curso, a seguir designadas simplesmente Estágio, e discriminadas pelo Estagiário na elaboração 

do Relatório de Estágio. 

 

Art. 7º - A realização do Estágio tem por objetivo inserir o acadêmico nos campos de atuação, 

oportunizando aproximação à realidade profissional, propiciando articular os conhecimentos 

adquiridos no decorrer do curso com as possibilidades de atuação, possibilitando a construção de um 

referencial teórico metodológico que possibilite a sua ação profissional posterior.  

 

Art. 8º ✁ A realização do Relatório de Estágio tem por objetivo a elaboração de trabalho técnico com 

qualidade. 

Capítulo V - Do Local de Estágio 

 

Art. 9º - O Estágio deverá ser realizado nas áreas previamente acordadas entre o estagiário, o Orientador 

de Estágios e o estabelecimento conveniado, devendo ser submetido à deliberação da Coordenação de 

Estágio quando esta área de estágio não puder, por algum motivo, ser concluída pelo Estagiário. 

 

Art. 10 ✁ O Estágio deverá ser realizado em estabelecimentos que tenham condições de proporcionar, 

aos Estagiários, experiências práticas e aperfeiçoamento técnico-científico e de relacionamento 

humano. 

 

Art. 11 ✁ Os termos de convênio serão firmados entre a Instituição Concedente de Estágio e a 

Instituição de Ensino, nos quais poderão ser incluídas normas complementares a este Regulamento. 

 

Art. 12 ✁ O Estágio deverá ser realizado em uma única Instituição Concedente de Estágio por semestre, 
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e nos casos de interrupção de Estágio, por motivos alheios ao estagiário, novas providências poderão 

ser tomadas, desde que orientadas pelo Orientador de Estágio, sem prejuízo do andamento da disciplina 

em relação ao Estagiário. 

 

Art. 13 ✁ O estágio deverá ser realizado nas Cidades de União da Vitória e Porto União, local da 

Instituição de Ensino.  

 

Parágrafo único ✁ Excepcionalmente, o colegiado do curso poderá autorizar a realização do estágio em 

outra cidade em caso de ausência de campo de estágio no local da Instituição de Ensino.  

Capítulo VI - Da Organização 

 

Art. 14 ✁ Para cada semestre letivo será estabelecido um cronograma de atividades do Estágio 

Supervisionado. 

 

Art. 15 ✁ Cada Estagiário contará com um Orientador de estágio e com um Supervisor de estágio, 

quando for o caso e a critério da Coordenação do Estágio. 

 

Art. 16 - Cada local de estágio comportará seis alunos no máximo, cumprindo a carga horária do 

Estágio Supervisionado. 

 

Capítulo VII  � Das Competências 

 

Art. 17 ✁ Compete à Faculdade: 

I - designar o Orientador de Estágio; 

II - firmar Convênio com a Instituição Concedente de Estágio. 

 

Art. 18 ✁ Compete à Coordenação do Estágio: 

I - aprovar disposições complementares a este Regulamento para a realização semestral da disciplina 

Estágio Supervisionado, 

II - aprovar o cronograma semestral de atividades da disciplina, feito pelo Orientador de Estágio. 

III - homologar o nome do Professor Orientador  e respectivos Orientados, 

IV - homologar os Relatórios de Estágio e suas alterações, deliberando sobre os casos excepcionais, 

V - homologar os resultados finais da Disciplina, 

VI - deliberar sobre os casos omissos neste Regulamento, ouvido o Orientador de Estágio. 
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VII - responder pelo Estágio Supervisionado, enquanto disciplina, junto à Secretaria da IES, 

VIII - representar a IES junto à Instituição Concedente de Estágio, 

IX - elaborar o material necessário para as homologações cabíveis, 

X - cumprir e fazer cumprir o Cronograma de Atividades estabelecido, bem como este Regulamento e 

suas Normas Complementares, 

XI - elaborar os formulários e respectivas instruções de preenchimento, necessários à sistematização 

do Estágio, como o Termo de Compromisso, Proposta de Estágio e relatórios diversos, bem como 

outros documentos a serem preenchidos pelos Estagiários e pelo Professor Orientador.    

XII - publicar os Editais referentes à organização e realização do Estágio Supervisionado, 

XIII - convocar reuniões com o Professor Orientador, sempre que necessário, 

XIV - realizar reuniões com cada turma de estagiários, orientando-os sobre os critérios a serem 

observados e às condições necessárias à boa realização de suas atividades, 

XV - aprovar os Planos de Estágio e suas eventuais alterações, 

XVI - receber os documentos e relatórios referentes a cada Estagiário e tomar as providências 

necessárias em cada caso, 

XVII - manter atualizadas, através do Professor Orientador e/ou Estagiários, as informações sobre o 

andamento dos trabalhos, 

XVIII - elaborar o Relatório Final de Estágio, contendo avaliação dos resultados observados e 

sugestões para a melhoria da Disciplina, 

XIX - tomar outras providencias e/ou deliberar sobre assuntos não previstos e que venham a se 

apresentar durante o andamento da Disciplina. 

 

 

Art. 19 ✁ Compete ao Orientador de estágio: 

I - orientar o Estagiário na elaboração do Relatório de Estágio; 

II - orientar o Estagiário no desenvolvimento de suas atividades; 

III - auxiliar o aluno a trabalhar suas dificuldades, inseguranças e ansiedades; 

IV - fornecer ao Coordenador do Estágio, sempre que lhe for solicitado, informações sobre o andamento 

dos estágios sob sua orientação; 

V - acompanhar a realização do estágio, visitando o local do Estágio, como forma de consolidar a 

política de estágio do curso; 

VI - avaliar os relatórios dos estagiários sob sua orientação; 

VII - auxiliar o Coordenador do Curso nas atividades que lhe forem solicitadas. 
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Art. 20  ✁ Compete a cada Estagiário: 

I - cumprir fielmente todas as Normas e Disposições referentes à Disciplina; 

II ✁ comparecer às reuniões convocadas pela Coordenação de Estágio, aos encontros de orientação com 

seu Orientador; 

III - apresentar a Coordenação do Estágio ou ao Orientador de Estágio, nos prazos estabelecidos, os 

documentos relativos ao Estágio que lhe forem solicitados, devidamente preenchidos ou elaborados; 

IV - buscar orientação junto ao Orientador de Estágio ou ao Supervisor; 

V - apresentar o relatório de Estágio. 

 

Art. 21 ✁ Compete à Instituição Concedente de Estágio: 

I - atribuir ao Estagiário um Farmacêutico, Supervisor, quando for o caso;  

II - oferecer ao Estagiário as condições necessárias para a realização do estágio; 

III - comunicar por escrito ao Coordenador do Estágio qualquer ocorrência referente à atuação do 

Estagiário ou à continuidade da realização do estágio. 

 

Art. 22 ✁ Compete ao Supervisor, Farmacêutico da Instituição Concedente: 

I - acompanhar e supervisionar diretamente as atividades do estagiário na Instituição Concedente de 

estágio, orientando-o sempre que necessário, no âmbito da área da aplicação sendo desenvolvida; 

II - oferecer meios necessários à realização dos trabalhos dos estagiários;  

IV - emitir pareceres sobre o trabalho desenvolvido pelo estagiário ao orientador de estágio. 

.    

 

Capítulo VIII  � Da Avaliação do Estágio 

 

Art. 23  ✁ O acompanhamento das atividades do Estagiário será feito diretamente pelo Orientador de  

Estágio, e indiretamente, pela Coordenação do Estágio. 

 

Art. 24 ✁ O controle de frequência do aluno, para fins de registro curricular, será feito pelo Orientador 

de Estágio, e pelo Supervisor Local, Farmacêutico da Instituição concedente, quando for o caso. 

 

Art. 25 ✁ O critério de avaliação da disciplina Estágio Supervisionado consiste de notas bimestrais 

expressas na escala de 0 a 10, em intervalos de cinco décimos.  

Parágrafo Único ✁ A avaliação será feita pelo Orientador de Estágio, segundo o Plano de Ensino, 

elaborado pela Coordenação de Estágio. 
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Art. 26 - Será considerado aprovado na disciplina de Estágio Supervisionado todo aluno que obtiver 

média final igual ou superior a sete, e reprovado em caso contrário. 

 

Art. 27 ✁ O aluno reprovado em Estágio Supervisionado deverá cursar a disciplina integralmente no 

semestre seguinte. 

 

Art. 28 ✁ A qualquer momento antes da Colação de Grau, caso seja colocada em dúvida a autoria do 

relatório de Estágio apresentado pelo aluno, a Faculdade promoverá a instauração de sindicância e, 

caso seja comprovada a fraude, o aluno será considerado reprovado na disciplina de Estágio 

Supervisionado, sem direito de pedir revisão ou interpor recurso. 

 

Capítulo IX � Das Disposições Finais 

 

Art. 29 ✁ Os casos omissos serão resolvidos pelo Colegiado do Curso, ouvido o Orientador de Estágio. 

 

Art. 30 ✁ O presente Regulamento entrará em vigor após ser aprovado pela Coordenação do Curso e 

homologado pelo Conselho de Ensino do Centro Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu) de União da 

Vitória. 

 

1.8.6.1 Regimento Interno do Estágio Curricular Obrigatório 

 

REGIMENTO INTERNO DE ESTÁGIO CURRICULAR OBRIGATÓRIO 

 

CAPÍTULO I 

DA CARACTERIZAÇÃO DO ESTÁGIO 

 

Art. 1º. O Estágio Curricular Obrigatório dos cursos de graduação do Centro Universitário Vale do 

Iguaçu (Uniguaçu) tem caráter obrigatório nos cursos em que essa demanda é necessária dentro do que 

determinam as Diretrizes Curriculares Nacionais de cada curso, com carga horária e duração 

determinada por cada um dos cursos em suas áreas específicas de atuação o que passa a constar no 

Projeto Pedagógico do Curso, levando em consideração as competências e habilidades previstas no 

perfil do egresso, fazendo com que haja um diálogo muito próximo e aberto, no sentido de interação 

com todos os ambientes próprios e/ou conveniados para a realização do estágio. Sendo acompanhado 
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Pela Pró-Reitoria Acadêmica e pela Coordenação Central de Estágio e TCC (CCET) do Centro 

Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu). 

 

Art. 2º. O Estágio Curricular Obrigatório tem como objetivo central interligar o estudante com o mundo 

do trabalho e as comunidades na qual atuarão como agentes transformadores da realidade social. Tendo 

como subsídio para o trabalho as questões teórico-práticas desenvolvidas no decorrer do curso. 

 

Art. 3º. Para a realização do Estágio Curricular Obrigatório é necessário que: 

 

a) O estudante esteja regularmente matriculado em seu curso de graduação (o que implica estar incluído 

numa apólice coletiva de seguro de acidentes de trabalho), estando em dia com suas obrigações 

acadêmicas e administrativas, mantendo frequência igual ou superior a 75% (setenta e cinco por cento); 

b) Exista um professor orientador ou coordenador de estágio de acordo com as áreas afins dos cursos de 

graduação do Centro Universitário Vale do Iguaçu e a presença de um supervisor de estágio em 

conformidade com as regulações vigentes; 

c) Exista uma unidade concedente de estágio, devidamente conveniada dentro dos prazos e padrões 

estipulados pelo presente Regimento, podendo ser a própria Instituição a cedente do estágio; 

d) Exista um Plano de Estágio Curricular Obrigatório inserido no PPC de cada curso de graduação, 

juntamente com um Regulamento de Estágio que siga o presente Regimento; 

e) Existam documentações pertinentes para a realização de estágio, seja em forma de convênios, contratos 

ou demais registros que comprovem a realização do estágio; 

f) Ocorra a realização de um relatório de estágio com modelo e padrões pré-definidos. 

 

Art. 4º. As atividades do Estágio Curricular Obrigatório constituem-se de: 

 

a) Vivência efetiva de situações concretas de vida e trabalho, proporcionando experiência prática nas 

áreas e linhas de formação do estudante, observando sempre o perfil do egresso; 

b) Vivências que contribuam para a formação do estudante, por meio de experiências didático-

pedagógicas, técnico-administrativas e científica-artísticas, bem como de relacionamento humano e 

generalista; 

c) Atividades de campo nas quais ocorrerão relações de aprendizagem estabelecidas entre o supervisor de 

estágio e o estudante; 

d) Inserção gradativa do estudante no processo de profissionalização. 
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e) Estímulo ao desenvolvimento de atividades e posturas profissionais, com o objetivo de desenvolver o 

senso crítico, humanístico e ético; 

f) Oportunidade de integrar os conhecimentos de pesquisa, extensão e ensino em benefício da sociedade; 

g) Momento de síntese das articulações de práticas pedagógicas que integram o saber, o saber fazer e 

saber conviver, principalmente de forma interdisciplinar. 

 

CAPÍTULO II 

OS OBJETIVOS DO ESTÁGIO 

 

Art. 4º. O Estágio Curricular Obrigatório tem como objetivos: 

 

a) Possibilitar a formação plena do estudante no ambiente institucional, empresarial, industrial, de saúde, 

cooperativo, comunitário e social; 

b) Propiciar a interação com a realidade profissional e o ambiente de trabalho, visando o desenvolvimento 

do perfil do egresso; 

c) Integrar os conhecimentos de pesquisa, extensão e ensino em benefício da sociedade, de acordo com a 

realidade local e nacional, buscando o desenvolvimento regional por meio da inovação; 

d) Desenvolver a relação contínua entre teoria e prática dentro dos mais diversos campos e áreas do curso; 

e) Garantir o conhecimento, a análise e aplicação de novas tecnologias, metodologias, sistematização e 

organização das áreas de atuação profissional; 

f) Possibilitar o desenvolvimento interpessoal nos mais variados contextos de atuação profissional a partir 

das vivências e práticas do estágio; 

g) Realizar uma avaliação contínua do curso, subsidiando o colegiado de curso com informações que 

permitam adaptações ou reformulações curriculares; 

h) Promover a integração plena e contínua do Centro Universitário Vale do Iguaçu com a sociedade; 

i) Proporcionar ao estudante a afirmação profissional e sua identificação em cada área de atuação dos 

cursos de graduação do Centro Universitário Vale do Iguaçu. 

 

CAPÍTULO III 

DO CAMPO DE ESTÁGIO 

 

Art. 5º. O Estágio Curricular Obrigatório deve ser executado em instituições (incluindo a própria IES 

em suas estruturas adequadas a este fim), órgãos públicos, empresas, departamentos de saúde, 

indústrias, comércios, cooperativas, propriedades em geral, bem como em demais áreas e locais 
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conforme a necessidade específica de cada curso de graduação do Centro Universitário Vale do Iguaçu 

(Uniguaçu), desde que haja, previamente, o processo de constituição do convênio com as devidas 

formalidades incluindo: 

 

a) Ato de convênio entre o campo de estágio e a Instituição; 

b) Contrato de estágio, se for necessário; 

c) Termo de compromisso entre o estudante, campo de estágio e Instituição; 

d) Termo de aceite do campo de estágio com a assinatura e carimbo do responsável legal pelo campo de 

estágio; 

e) Declaração final de realização do estágio emitida pelo responsável legal pelo campo, contendo as 

atividades realizadas pelos estudantes e a carga horária efetivamente desenvolvida; 

f) Termos aditivos de estágio; 

g) Análise de toda documentação pelo assessor jurídico das as Centro Universitário Vale do Iguaçu 

(Uniguaçu). 

 

Parágrafo Único: Cada curso de graduação terá autonomia para o desenvolvimento e aprovação do 

campo de estágio, desde que respeite o que está presente no caput dos Artigos 2º ao 5º. 

 

CAPÍTULO IV 

DA ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO ESTÁGIO CURRICULAR OBRIGATÓRIO 

 

Art. 6º. As coordenações dos cursos de graduação do Centro Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu) 

deverão, em conjunto com o Núcleo Docente Estruturante e o Colegiado, indicar um professor 

Coordenador de Estágio, pertencente ao quadro de docentes do curso para que possa organizar e 

desenvolver as atividades de estágio. 

 

§ 1º. A coordenação de estágio tem por competência possibilitar e acompanhar a inserção nos campos 

de estágio, captar e analisar os possíveis campos de estágio a cada semestre, sistematizar, analisar e 

tornar público aos alunos do curso o processo de estágio curricular e suas regras, além de estabelecer a 

articulação entre os supervisores de estágio. 

§ 2º. A coordenação de estágio poderá ser exercida em caráter provisório ou permanente, pelo próprio 

coordenador do curso, a critério do NDE e do Colegiado.  

§ 3º. Cada curso de graduação do Centro Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu) terá autonomia em 

desenvolver seus regimentos próprios e suas regulamentações, desde que siga as recomendações 
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apresentadas no caput do Parágrafo Único, do Artigo 5º. 

 

Art. 7º. O Estágio Curricular Obrigatório se caracteriza por um conjunto de disciplinas a serem 

cumpridas pelo estudante, atendida a carga horária específica e estabelecida por cada curso de 

graduação do Centro Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu), presente de forma claro no Projeto 

Pedagógico de Curso (PPC) de acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais de cada curso e a 

legislação vigente. 

 

Parágrafo Único: A Coordenação Central de Estágios e TCC (CCET) será a supervisora das atividades 

de estágio em nome da Instituição, sendo a reguladora de todos os processos. Assim, os cursos de 

graduação deverão dirigir-se sempre à CCET para sanar dúvidas ou encaminhar os procedimentos 

necessários, mantendo a Pró-Reitoria Acadêmica informada de todos os trâmites. 

 

Art. 8º. Serão atribuições do professor Coordenador de Estágio: 

 

a) Realizar, periodicamente, o contato com os campos de estágio que poderão receber os estudantes; 

b) Manter contato com os representantes legais dos campos de estágio, bem como com os supervisores de 

estágio para a realização de análises e levantamento de dados referentes aos estudantes estagiários e 

suas atividades; 

c) Acompanhar as atividades de estágio junto aos estudantes e supervisores; 

d) Coordenar o planejamento, a execução e a avaliação das atividades pertinentes aos estágios, em 

conjunto com o NDE e Colegiado, ouvindo o campo de estágio concedente; 

e) Encaminhar, ao final de cada ciclo de estágio, os resultados finais, ou parciais, das avaliações realizadas 

de cada aluno ao Colegiado e garantir os devidos registros acadêmicos dos documentos; 

f) Organizar, de forma periódica, o encaminhamento de estagiários e a distribuição das turmas em 

conjunto com as necessidades do estudante e do curso; 

g) Criar mecanismos operacionais que facilitem a condução de cada área do estágio, com segurança, 

aproveitamento e aprendizagem; 

h) Organizar e manter atualizado o sistema de documentação e cadastramento dos campos de estágio e 

número de estudantes e atividades realizadas; 

i) Realizar reuniões regulares com os supervisores de estágio; 

j) Realizar visitas técnicas periódicas nos campos de estágio durante a realização do estágio; 

k) Orientar os estudantes sobre a manutenção da reflexão entre a teoria e prática, buscando garantir a 

qualidade do trabalho desenvolvido. 
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Art. 9º. As supervisões do Estágio Curricular Obrigatório realizar-se-á por meio de orientação, 

acompanhamento e avaliação das atividades. 

 

Art. 10º. A supervisão do Estágio Curricular Obrigatório é uma atividade de ensino constante de carga 

horária de trabalho, sendo a ele atribuído um valor em remuneração, tendo sua definição a partir do 

tabelamento de cada área e curso de graduação. 

 

Art. 11. As obrigações do estudante estagiário são: 

 

a) Ser ético e ter preceitos morais no desenvolvimento de suas atividades de estágio, preservando 

informações e se privando de comentários particulares às ações desenvolvidas; 

b) Respeitar as determinações e regulações definidas pelos cursos de graduação as Centro Universitário 

Vale do Iguaçu (Uniguaçu); 

c) Realizar o estágio de forma efetiva e plena, apresentando, sempre, as documentações pertinentes de 

realização do estágio, tanto no início como final; 

d) Respeitar as determinações, orientações e regulamentações do campo de estágio; 

e) Apresentar, sempre que solicitado, as comprovações de realização do estágio; 

f) Manter em dia os documentos referentes à realização do estágio; 

g) Cumprir o Plano de Trabalho desenvolvido e aprovado pelo professor Coordenador de Estágio; 

h) Cumprir a carga horária mínima determinada pelo seu colegiado, bem como o horário combinado e 

definido para realizar os estágios. 

 

 

 

 

CAPÍTULO V 

DO CANCELAMENTO DO ESTÁGIO CURRICULAR OBRIGATÓRIO 

 

Art. 12. O estágio poderá ser cancelado por um dos seguintes motivos: 

 

a) A pedido do estagiário, devidamente justificado, desde que isso não culmine em reprovação; 

b) Em decorrência do descumprimento, por parte do estagiário, das condições presentes no Termo de 

Compromisso; 
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c) Pelo não comparecimento ao estágio, sem motivo justificado, e sem a realização de compensação, ou 

reposição, da carga horária faltada; 

d) Por conclusão ou interrupção do curso; 

e) A qualquer tempo no interesse do campo concedente de estágio, mediante de apresentação de 

justificativa viável e emitida pelo responsável legal do campo de estágio. 

 

CAPÍTULO VI  

DA APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO DE ESTÁGIO CURRICULAR OBRIGATÓRIO E 

PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO 

 

Art. 13. O estagiário deverá elaborar relatório referente ao estágio em conformidade com as normas 

acadêmicas em vigência nas Centro Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu), seguindo as 

determinações do curso de graduação ao qual está vinculado. 

 

Parágrafo Único: Cabe a cada curso de graduação do Centro Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu) 

as determinações sobre quais fins, meios e atividades serão realizadas com os relatórios de estágios. 

 

Art. 14. A avaliação e a atribuição de nota caberão a normatização de cada curso do Centro 

Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu), levando em consideração as seguintes normativas: 

 

a) A nota mínima não poderá ser inferior a 7,0 (sete vírgula zero); 

b) O relatório terá que apresentar relação com a área de formação do estudante, apresentando em sua 

estrutura uma descrição ética das atividades realizadas, de forma clara e objetiva, fazendo relações com 

o conhecimento teórico-prático adquirido pelo estudante no período de realização do curso de 

graduação; 

c) Em caso de reprovação no estágio, o estudante terá um prazo pré-determinado pelo coordenador de 

estágio para refazer o estágio, com a juntada de documentos novamente; 

d) A avaliação será realizada pelo Supervisor de Estágio, que deverá atribuir uma nota em conformidade 

com os requisitos apresentados por cada curso de graduação, pelo Coordenador de Estágio, ou por uma 

banca selecionada pela Coordenação de estágio. Sendo obrigatório a avaliação por parte do Supervisor. 

 

CAPÍTULO VII 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
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Art. 15. Os cursos de graduação do Centro Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu) deverão observar 

as Diretrizes Curriculares Nacionais de seus cursos, bem como as demais recomendações dos Comitês 

e Órgãos reguladores para que possam desenvolver seus Regimentos e Regulamentos Internos, desde 

que observem os dispostos nos caputs dos Artigos presentes neste Regimento Interno. 

 

Art. 16. Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação Central de Estágio e TCC (CCET) das as 

Centro Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu), ouvida a Pró-Reitoria Acadêmica 

 

Art. 17. O presente Regimento Interno entrará em vigor na data de sua aprovação pelo Conselho 

Superior Universitário (CONSU).  

 

União da Vitória, 02 de março de 2019. 

 

 

 

Prof. Dr. Atilio A. Matozzo 

PRÓ-REITOR ACADÊMICO 

 

 

1.8.7 Regimento Do Núcleo De Ética e Bioética do Centro Universitário Vale do Iguaçu 

 

REGIMENTO DO NÚCLEO DE ÉTICA E BIOÉTICA DO CENTRO UNIVERSITÁRIO 

VALE DO IGUAÇU 

 

CAPÍTULO I 

 

DA NATUREZA E FINALIDADE 

 

Art. 1º. O Núcleo de Ética e Bioética do Centro Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu) - NEB -, foi 

constituído com base na Resolução nº 466 de 12 de outubro de 2012 do Conselho Nacional de Saúde, 

é um órgão colegiado interdisciplinar, deliberativo, consultivo e educativo, vinculado às Centro 

Universitário Vale do Iguaçu, independente na tomada de decisões, quando no exercício das suas 

funções. 
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Art. 2º. O Núcleo de Ética e Bioética do Centro Universitário Vale do Iguaçu tem a finalidade maior 

de defender os interesses dos sujeitos da pesquisa em sua integridade e dignidade, contribuindo no 

desenvolvimento da pesquisa dentro de padrões éticos, metodológicos e científicos. 

 

Art. 3º. O Núcleo de Ética e Bioética atenderá à legislação pertinente e reger-se-á pelo presente 

Regimento. 

 

§ 1º. Para fins deste Regimento, define-se como pesquisa a classe de atividades cujo objetivo é 

desenvolver e/ou contribuir para o conhecimento generalizável, através de métodos científicos de 

observação e inferência aceitos. 

§ 2º. Todo e qualquer projeto de pesquisa envolvendo seres humanos deverá obedecer às 

recomendações da Resolução nº 466 de 12 de outubro de 2012 do Conselho Nacional de Saúde, e dos 

documentos citados em seu preâmbulo, bem como suas alterações posteriores. 

§ 3º. A responsabilidade do pesquisador é indelegável, indeclinável e compreende os aspectos éticos e 

legais pertinentes. 

 

CAPÍTULO II 

DAS ATRIBUIÇÕES 

 

Art. 4º. Ao NEB compete: 

 

I - A avaliação ética dos protocolos de pesquisa que envolvam seres humanos, respaldado pela 

Legislação sobre ética em pesquisa vigente. 

a) Cada protocolo de pesquisa será analisado, inicialmente, por pelo menos um dos membros do 

Núcleo, responsável pela apresentação de uma proposta de parecer, sendo que o parecer definitivo 

deverá ser deliberado durante a reunião mensal, por todos os presentes e, então assinado por todos e 

encaminhado ao responsável pelo protocolo. 

b) Em situações excepcionais, ponderadas pela Presidência, poderá ser emitido um parecer ad hoc. Este 

parecer será analisado pelo Colegiado na primeira reunião ordinária que ocorrer e poderá ser por ele 

alterado. 

c) Os projetos recebidos pelo Núcleo serão analisados no prazo de até quarenta e cinco dias contados 

da data do protocolo. 

II - Manter a guarda confidencial de todos os dados obtidos na execução de sua tarefa; 

III - Manter o projeto, o protocolo e respectivo parecer em arquivo, por cinco anos após o término do 
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projeto, à disposição das autoridades competentes; 

IV - Proceder ao acompanhamento dos projetos em curso através dos relatórios anuais dos 

pesquisadores envolvidos; 

V - Desempenhar papel consultivo e educativo, fomentando a reflexão em torno da ética na ciência; 

VI - Receber denúncia de abusos ou notificação sobre fatos adversos que possam alterar o curso normal 

dos estudos, decidindo pela continuidade, modificação ou suspensão da pesquisa, devendo, se 

necessário, adequar o termo de consentimento; 

VII - Requerer instauração de sindicância junto à autoridade competente, em caso de denúncia de 

irregularidades da natureza ética nas pesquisas e, havendo comprovação, comunicar o fato à Reitoria 

do Centro Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu) e, no que couber, a outras instâncias. 

 

Art. 5º. O NEB poderá recorrer a consultores ad hoc, pertencentes ou não à instituição, no caso de 

haver necessidade de se obterem subsídios técnicos específicos sobre algum projeto analisado. 

 

Art. 6º. Considera-se antiética a interrupção da pesquisa já aprovada sem justificativa aceita pelo NEB. 

 

Art. 7º. A revisão de cada protocolo culminará no seu enquadramento em uma das seguintes categorias, 

✎✂ ✌✁✝✆✎✝ ✁✝✕ ✄✂✡✝✍✒✓✖✝ ✄� ✟✁✁✄ ✟☎✂✕ ✄�✡✄ ✡✒✍✟☎✂✕ ☛ ✍✂☎✆✌ ✗✍✝✁ 

a) aprovado; 

b) pendente: quando o NEB considera necessária a correção do protocolo apresentado, e solicita revisão 

específica, modificação ou informação relevante, que deverá ser atendida em prazo estipulado em 

norma operacional; 

c) não aprovado; 

 

Parágrafo Único: o início do desenvolvimento do projeto de pesquisa somente se dará após a aprovação 

do NEB. 

 

CAPÍTULO III 

DA ESTRUTURA E DO FUNCIONAMENTO 

 

Art. 8º. O NEB é órgão colegiado e composto por profissionais das diversas áreas do conhecimento, 

designados pela Reitoria, de acordo com as indicações das coordenações de curso.  

 

§ 1º. Os membros do NEB/UNIGUAÇU comporão um colegiado de 15 (quinze) professores do Centro 
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Universitário Vale do Iguaçu. 

§ 2º. O mandato dos membros do NEB será de 03 (três) anos, permitida a recondução e, a cada ano, 

em função da necessidade e experiência, poderá ser renovado um terço do Núcleo. 

 

Art. 9º. Haverá no NEB um Coordenador, designado pela Reitoria, com mandato de 3 (três) anos, 

permitindo-se a recondução.  

 

Art. 10º. Compete ao Coordenador do NEB: 

 

I - Convocar e presidir as reuniões do Núcleo; 

II - Assinar todos os documentos oficiais emitidos pelo Núcleo; 

III - Distribuir os projetos de pesquisa recebidos para análise e parecer dentre os membros do Núcleo; 

IV - Requerer instauração de sindicância junto à Reitoria da Uniguaçu em caso de denúncia de 

irregularidade de natureza ética nas pesquisas e, havendo comprovação, comunicar o fato à Reitoria da 

Uniguaçu para que se tomem as providências sugeridas; 

V - Exercer outras atribuições inerentes à sua competência de coordenar todas as atividades do Núcleo 

de Ética e Bioética. 

 

Art. 11. Para apoio e auxílio ao Coordenador do NEB será indicado pela Reitoria o Vice-Coordenador, 

para mesmo mandato do Coordenador, que ficará incumbido de: 

 

I - Auxiliar o Coordenador nas tarefas administrativas; 

II - Substituir o Coordenador nos seus afastamentos e ausências eventuais. 

III - Orientar e assessorar os coordenadores de pesquisa nas questões éticas de pesquisa com seres 

humanos; 

 

Parágrafo Único ✁ Para apoio e auxílio ao Coordenador e ao Vice-Coordenador do NEB será indicado 

pela Reitoria um funcionário que ficará incumbido do recebimento, registro, arquivo de todos os 

projetos apresentados para análise e aprovação, assentamentos do Núcleo, expedição e controle da 

correspondência.  

 

Art. 12. O NEB reunir-se-á na sala de reuniões da IES, ordinariamente, uma vez por mês, conforme 

calendário semestral divulgado para a comunidade acadêmica e, extraordinariamente, sempre que 

necessário, por convocação do Coordenador ou de, no mínimo, metade dos seus membros, com 48 
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(quarenta e oito) horas de antecedência, observando-se o quórum de 1/3 (um terço) de seus membros 

para a instalação, sendo suas decisões tomadas por maioria simples. 

 

Art. 13. Os pareceres, preservado o caráter confidencial, serão promulgados por decisão do NEB e 

cópias deles enviadas aos autores, ao Orientador do trabalho/estudo. 

 

CAPÍTULO IV 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 

 

Art. 14. Os casos omissos no presente Regimento serão resolvidos pelo próprio NEB. 

 

Art. 15. O suporte material e financeiro para o funcionamento do Núcleo de Ética e Bioética será 

fornecido pela IES. 

 

Art. 16. Este Regimento entrará em vigor a partir da sua aprovação no Conselho Superior Universitário 

(CONSU), revogando-se as disposições em contrário. 

 

União da Vitória, 02 de abril de 2019. 

 

Profª. Marta Borges Maia 

REITORA 

 

 

 

 

 

 

1.9  ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

1.9.1 Atividades complementares de integralização curricular 

As atividades complementares e sociais constantes na matriz curricular do Curso de Farmácia 

da IES devem integralizar uma carga horária total de 280 horas, sendo 84 horas referentes a atividades 

sociais e 196 horas de atividades complementares. As atividades complementares seguem resolução 

própria da IES, resolução 02/2013 de 25 de fevereiro de 2013 (alterada pela resolução 04/2016), e 

revogada pela Resolução 010/2019, podendo ser realizadas entre as seguintes modalidades  
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a) Monitoria de disciplina: acompanhamento didático-pedagógico de disciplina da  

matriz curricular do Curso de Farmácia, sob orientação e supervisão do docente da disciplina, 

auxiliando o professor na orientação dos alunos e nos trabalhos de campo e de biblioteca;  

b) Iniciação científica: execução de pesquisa empírica ou bibliográfica, orientada por um 

docente pesquisador, culminando com a publicação dos resultados em eventos científicos ou em 

revistas da área, com carga horária declarada pelo professor orientador;  

c) Cursos de extensão: participação em cursos de extensão que tenham afinidade com  

a área, com certificado declarando a carga horária do respectivo curso;  

d) Disciplinas eletivas: as disciplinas eletivas poderão ser escolhidas pelo aluno com a 

orientação da Coordenação do Curso, para melhor aproveitamento. A Coordenação disponibilizará ao 

longo do curso um elenco de disciplinas optativas que, por sua vez, são oferecidas em outros cursos 

existentes na IES e que tenham aproveitamento na formação do acadêmico;  

e) Participação em eventos científicos: participações em congressos, seminários, 

simpósios, colóquios, encontros e outros eventos científicos na área e áreas afins, com carga horária e 

programação declaradas.  

Entre as atividades sociais serão consideradas as seguintes:  

a) Estágios supervisionados complementares: cumprimento de horas adicionais nos estágios 

supervisionados I, II, previstos na matriz curricular do Curso de Farmácia, com carga horária declarada 

pelo Supervisor Técnico de Campo e autorização da Coordenação do Curso.  

b) Atividades de extensão: participação de atividades sociais e de extensão realizadas pela IES, pelo Curso 

de Farmácia  e/ou pelo próprio acadêmico com supervisão de profissional da área e autorização da 

Coordenação do Curso e com documentação comprobatória da carga horária e relatório da atividade 

realizada.  

 

1.9.2 Regimento Interno do programa de extensão do centro universitário Vae do Iguaçu  

 

REGIMENTO INTERNO DO PROGRAMA DE EXTENSÃO DO CENTRO 

UNIVERSITÁRIO VALE DO IGUAÇU 

 

CAPÍTULO I 

DO CONCEITO E OBJETIVOS 
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Art. 1º. O presente Regimento Interno regula o Programa de Extensão do Centro Universitário Vale do 

Iguaçu (Uniguaçu), levando em consideração a extensão universitária como um processo educativo, 

cultural, científico e de continuidade educacional que, articulado de forma indissociável ao ensino e à 

pesquisa, viabiliza a relação transformadora entre Instituição e os vários setores da sociedade.  

  

Art. 2º. O Programa de Extensão terá como objetivos: 

  

a) Promover o desenvolvimento social, por meio da relação direta entre ensino e pesquisa, integrando-os 

com as demandas do mundo do trabalho, bem como as demandas sociais, contribuindo para o 

aperfeiçoamento, a reformulação e a implementação de concepções práticas do currículo acadêmico, 

aliado ao perfil do egresso ao que tange à produção do conhecimento; 

b) Fomentar projetos de extensão que levam em conta os saberes e fazeres populares, garantindo assim 

os valores democráticos de igualdade e de direitos, respeito à pessoa e a sustentabilidade ambiental, 

social e do conhecimento; 

c) Participar do processo de desenvolvimento da sociedade nas mais diversas áreas, de forma dinâmica e 

qualitativa, buscando caminhos alternativos para atender as demandas necessárias para a transformação 

de realidades; 

d) Dinamizar a relação entre teoria e prática, de forma democrática, tendo como referência o processo de 

aprendizagem fomentada pelos cursos de graduação e pós-graduação do Centro Universitário Vale do 

Iguaçu (Uniguaçu); 

e) Difundir saberes, ciência e cultura nas mais diversas comunidades, respeitando à igualdade, a 

diversidade, em busca do desenvolvimento social; 

f) Formar cidadãos capazes de responder, antecipar e criar respostas às questões levantadas pela 

sociedade, servindo de agente transformador da realidade. 

 

§ 1º. A institucionalização do Programa de Extensão deverá atender às necessidades locais, regionais, 

estaduais e nacionais, enfatizando, sempre, as questões socioeconômicas, educacionais, ambientais, 

histórico-culturais e políticas, visando o desenvolvimento institucional e social em todos os níveis, 

estabelecendo mecanismos que relacionem os saberes acadêmicos aos saberes populares.  

§ 2º. Os projetos de extensão ligados ao Programa deverão levar em consideração as seguintes 

demandas: 

  

a) Deverá ser direcionado para uma das 4 (quatro) áreas, sendo: projeto de extensão acadêmico, projeto 

de extensão cultural, projeto de extensão científico e projeto de extensão de responsabilidade social; 
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b) Após direcionamento dentro das áreas, deverá ser modalizado da seguinte maneira: curso de extensão; 

eventos de extensão; projetos de extensão continuados; programas especiais/regimes especiais e 

programas permanentes de extensão. 

  

§ 3º. As atividades de extensão podem ser integralizadas no currículo dos cursos de graduação e pós-

graduação, por meio de atribuição de horas em atividades formativas, nos termos das Diretrizes 

Curriculares Nacionais de curso de graduação e pós-graduação da Instituição. 

  

CAPÍTULO II 

DA PARTICIPAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO 

  

Art. 3º. Todos os programas e projetos serão compostos individualmente, ou em grupos, aprovados, 

inicialmente, nos Núcleos Docentes Estruturantes, aprovado em colegiado e encaminhado à Pró-

Reitoria de Pós-Graduação, Iniciação à Pesquisa e Extensão, a qual fará a análise final e aprovação do 

programa ou projeto. 

  

Art. 4º. Poderão participar dos projetos do Programa de Extensão todos os funcionários do Centro 

Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu), em efetivo exercícios e aposentados, discentes de graduação 

e pós-graduação, regularmente matriculados e pessoas da comunidade externa à Uniguaçu. 

  

§ 1º. Cada projeto de extensão, levando em consideração o presente no caput do Art. 2º, parágrafo 

segundo, deverá ter um coordenador; 

§ 2º. A coordenação poderá ser exercida simultaneamente em, no máximo, 3 (três) projetos em áreas 

iguais, ou distintas, bem como em modalidades iguais, ou distintas. 

§ 3º.  A proposta a ser apresentada à Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Iniciação à Pesquisa e Extensão 

deverá ter a anuência da coordenação do curso de graduação ou pós-graduação em que o 

docente/propositor do projeto é lotado. 

  

Art. 5º. Os acadêmicos devidamente matriculados e em dia com suas obrigações acadêmicas e 

administrativas poderão participar dos projetos com atividades complementares ao ensino e à pesquisa. 

  

Art. 6º. Caberá ao coordenador de projetos de extensão: 

  

a) Cumprir e fazer cumprir o presente Regimento Interno; 
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b) Apresentar a proposta de projeto de extensão, dentro das modalidades e áreas relacionadas no caput do 

Art. 2º deste Regimento Interno ao NDE e ao Colegiado em que está ligado e na sequência, se aprovado, 

à Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Iniciação à Pesquisa e Extensão; 

c) Fazer articulação entre o projeto as demais atividades desenvolvidas na comunidade interna e externa, 

levando em consideração o desenvolvimento da sociedade; 

d) Acompanhar e avaliar o desempenho dos discentes e demais pessoas envolvidas nos projetos; 

e) Desenvolver relatórios de atividades a partir das Planos de Ação do projeto de extensão, tendo em vista 

a organização da documentação de comprovação da realização do projeto; 

f) Divulgar os resultados parciais e finais dos projetos em forma de diagnósticos para que se possa ter um 

acompanhamento das atividades e, se necessário, a reestruturação do projeto, o que será acompanhado 

pela Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Iniciação à Pesquisa e Extensão; 

g) Prestar contas, quando for o caso, do custeio das atividades realizadas; 

h) Calendarizar as atividades, organizando prazos e demais demandas necessárias às atividades de 

extensão; 

i) Fomentar publicações que divulguem as atividades dos projetos de extensão. 

  

Art. 7º. O projeto somente poderá ser iniciado após aprovação pela Pró-Reitoria de Pós-Graduação, 

Iniciação à Pesquisa e Extensão. 

  

Art. 8º. Os projetos de extensão deverão se enquadrar, em relação ao tempo de execução, nos seguintes 

parâmetros: 

  

a) Atividades de curta duração: serão realizadas entre um dia a dois meses. 

b) Atividades de média duração: serão realizadas entre três meses a seis meses. 

c) Atividades de longa duração: serão realizadas entre seis meses a um ano. 

 

Parágrafo Único: Impreterivelmente as atividades não poderão sobressair o prazo de longa duração, 

para que o processo de acompanhamento seja efetivo e eficaz. Sendo previsto no tempo de cada um 

dos parâmetros o tempo para a produção de relatórios e demais procedimentos obrigatórios. 

  

Art. 9º. Todas as atividades de extensão deverão prever o processo de encerramento a partir da 

finalização dos trabalhos realizados, levando em consideração a entrega do relatório final, conforme o 

modelo solicitado no edital de chamada, à Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Iniciação à Pesquisa e 

Extensão. 
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Art. 10º. O prazo para entrega do relatório será estipulado no ato de registro da atividade, sendo que 

todas as comprovações de realização das atividades, seja o propositor, seja para os participantes, apenas 

será lavrado após a entrega do relatório final à Secretaria, a qual terá um prazo de 72h para analisá-lo, 

aprová-lo ou não. Após aprovação, toda a documentação comprobatória estará à disposição dos 

responsáveis pela atividade. Em caso de reprovação será solicitado ao responsável pelas atividades as 

documentações faltantes. 

  

Art. 11. As proposições das atividades de extensão serão avaliadas pela Pró-Reitoria de Pós-Graduação, 

Iniciação à Pesquisa e Extensão, ouvida a Coordenação do Curso ao qual o propositor está vinculado, 

sendo encaminhado para aprovação em colegiado, levando-se em consideração as determinações 

presentes em Edital de chamada de proposições de atividade de forma semestral, ou quando necessário. 

Após aprovação o projeto passa a ser cadastrado e a ser efetivado. A determinação dos itens a serem 

avaliados será proposto pelo edital anual, ou semestral dependendo das demandas, de chamada das 

atividades. 

  

Art. 12. Os relatórios finais dos projetos serão enviados e apresentados à Pró-Reitoria de Pós-

Graduação, Iniciação à Pesquisa e Extensão, sendo, após aprovação das comprovações de realização 

do projeto, arquivados.  

  

Parágrafo Único: A certificação dos projetos dar-se-á pela carga horária efetivamente realizada, sendo 

expedida a certificação logo após arquivamento dos projetos.  

  

Art. 13. Os projetos poderão ser reeditados desde que passem pelos trâmites de aprovação presentes 

nos caputs dos Artigos anteriores. 

  

CAPÍTULO III 

DA COMPROVAÇÃO  

  

Art. 14. Todos os projetos em andamento serão apresentados na página da web do Centro Universitário 

Vale do Iguaçu (Uniguaçu). 

  

CAPÍTULO IV 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
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Art. 15. Os casos omissos no presente Regimento Interno serão resolvidos pela Pró-Reitoria de Pós-

Graduação, Iniciação à Pesquisa e Extensão do Centro Universitário Vale do Iguaçu. 

  

Art. 16. O presente Regimento Interno entrará em vigor após sua aprovação no Conselho Superior de 

Ensino, Pesquisa e Extensão (CONSEPE), revogadas as decisões ao contrário. 

  

União da Vitória, 02 de abril de 2019. 

 

 

 

Prof. João Vitor Passuello Smaniotto 
PRÓ-REITOR DE PÓS-GRADUAÇÃO, INICIAÇÃO À PESQUISA E EXTENSÃO 

 

 

A estruturação curricular do Curso de Farmácia da Faculdade, norteada pelas Diretrizes 

Curriculares Nacionais de Ensino de Farmácia, preconiza três núcleos de conhecimento, visando à 

aquisição de habilidades desejadas para a formação dos profissionais da área. Assim como também 

leva ao acadêmico, conhecimentos gerais, visando dar suporte para formação de um técnico envolvido 

com os problemas sócio-econômicos, políticos e culturais do país. 

Os três núcleos de conhecimentos inseridos nas diretrizes curriculares são: 

 I ✁ Conteúdos essenciais básicos; 

II ✁ Conteúdos essenciais pré-profissionalizantes;  

III ✁ Conteúdos essenciais profissionalizantes. 

Além dos três núcleos de conhecimentos, o curso também dispõe de Conteúdos 

Complementares para a formação profissional. 

Em síntese, as Atividades Complementares propiciam ao discente, espaços de aprendizagem 

significativa. Proporcionam a interdisciplinaridade na busca do conhecimento e do desenvolvimento 

do raciocínio pela lógica, além de estimular a participação em projetos de Iniciação Científica e 

Extensão. Essas atividades são fundamentais para o desenvolvimento de habilidades profissionais. 

1.9.3. Resolução que Regulamento as Atividades Complementares � Resolução 010 

RESOLUÇÃO nº. 010/2019 
 

�✁✂✄☎✆✝ ✄✞✟✠✝ a Regulamentação das Atividades Sociais e Complementares dos Cursos de 
Graduação e Pós-Graduação do Centro Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu) e revogação da 
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Resolução 02/2013 �✁ 
 

A Reitora do Centro Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu), no uso das suas 

atribuições legais, em conjunto com o Conselho de Ensino e Pesquisa do Centro Universitário Vale do 

Iguaçu, com a Pró-Reitoria Acadêmica e a Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Iniciação à Pesquisa e 

Extensão: 

 

REVOLVEM: 

 

    Art. 1º. Regulamentar as Atividades Sociais e Complementares a 

partir da presente resolução, a qual tem por objetivo orientar os procedimentos administrativos e 

didáticos, no intuito de facilitar os trâmites para validação das horas correspondentes a cada atividade 

e revogar a Resolução 02/2013. 

    Art. 2º. O Centro Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu), como 

instituição que visa o desenvolvimento pleno de seus acadêmicos como futuros profissionais 

qualificados, objetiva com as atividades sociais e complementares proporcionar uma sistematização de 

conhecimentos, que possam ser incorporados, de forma duradoura, à formação dos acadêmicos, 

incentivando-os a se desenvolverem como agentes transformadores da sociedade, reconhecendo os seus 

espaços enquanto estudantes das mais diversas áreas do conhecimento. Hoje, é necessária à atuação 

profissional uma maior compreensão da realidade dos vários grupos sociais, seus saberes e suas 

manifestações culturais. Completando essa formação, ressaltam-se as atividades de extensão, que 

podem promover a aproximação entre docentes, discentes e a comunidade externa. Integrando-se 

ensino e extensão, extrapolam-se os limites tradicionais da formação profissional e multiplicam-se os 

espaços das práticas educativas. Essas atividades serão desenvolvidas durante todo o curso até o limite 

estabelecido em cada Projeto Pedagógico de Curso (PPC), por meio do que é previsto nas Diretrizes 

Curriculares Nacionais do Curso (DCN). Ao cumprir as horas obrigatórias previstas, cada discente 

poderá construir em sua formação um diferencial, segundo seus desejos ou necessidades.  

    Art. 3º. Define-se como atividade complementar àquelas que têm o 

caráter de complementação da formação dos estudantes e integram o currículo dos Cursos de 

Graduação do Centro Universitário Vale do Iguaçu e por isso deverão, sempre, ter relação com área de 

atuação do curso em que os acadêmicos estão regularmente matriculados.  

    Art. 4º. Define-se como atividade social àquelas que têm caráter de 

complementação da formação do estudante, visando ações diretas com a comunidade, entidades 

públicas, instituições públicas, terceiro setor e demais demandas sociais, desde que todas as ações 

estejam vinculadas com os conteúdos programáticos dos cursos de Graduação e Pós-Graduação dos 
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executores. 

    Art. 5º. As atividades complementares são definidas em duas categorias: 

(i) as realizadas dentro da Uniguaçu, pelos Cursos e pela própria Instituição, no caráter de: Simpósio, 

Seminário, Fórum, Semana de Curso, Palestras, Defesas de TCC e de Dissertações de Mestrado, 

Desenvolvimento de Produtos, Inovação Tecnológica entre outras demandas definidas pelas 

coordenações de curso e (ii) as realizadas em outras Instituições (externamente), tendo o mesmo rol de 

atividades citadas em (i).   

§ 1º. As atividades realizadas na primeira categoria serão automaticamente lançadas pela Instituição, 

não precisando o preenchimento da ficha de validação (a qual está à disposição no site). 

§ 2º. Em contrapartida, as atividades realizadas na segunda categoria envolvem eventos de caráter 

presencial e não presencial (EaD) e necessitam de comprovação por meio de cópia do certificado, frente 

e verso, juntamente com a ficha de validação a ser protocolada na Secretaria Acadêmica. 

§ 3º. Em relação aos eventos presenciais os acadêmicos deverão tomar cuidado com a certificação, pois 

o mesmo deverá apresentar, além das informações básicas, os conteúdos/programação do evento no 

verso do certificado e número de registro. Assim, a cópia a ser anexada na ficha de validação deverá 

ser de frente e verso.  

§ 4º. Os eventos não presenciais (EaD) deverão seguir o mesmo procedimento em relação aos 

conteúdos/programação e o número de registro. Porém, os certificados deverão passar pela 

coordenação do curso para verificação de relação com a área, bem como validade da instituição dentro 

da área de atuação do futuro profissional. Após a validação pela coordenação (com assinatura e carimbo 

do(a) Coordenador(a) basta fazer o protocolo do pedido de validação na secretaria acadêmica da 

Uniguaçu. 

    Art. 6º. Para validação das horas complementares, é necessário que o 

acadêmico protocole cópia do certificado, juntamente com a ficha de validação devidamente 

preenchida, na secretaria acadêmica da Instituição.  

Parágrafo Único: Para validação das atividades complementares em horas, somente será aceito 

certificados em conformidade com o parágrafo 3º, Art. 5º. Não serão aceitas declarações.  

    Art. 7º. As atividades sociais, assim como as atividades complementares, 

deverão ter relação com a área de atuação dos acadêmicos e são organizadas de três maneiras: 

 

a) Quando a sociedade propõe, ou entidades sociais, educacionais, 

públicas e sem fins lucrativos: nesse caso é necessário que haja uma documentação (ofício, pedido, 

etc.) que comprove o pedido de realização da atividade, o qual deverá ser encaminhado à coordenação 

dos cursos para verificação da relação com área e para validação do pedido. Após a verificação e 
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validação, a coordenação do curso tornará público aos acadêmicos interessados o desenvolvimento da 

atividade. No caso do desenvolvimento de palestras, cursos e afins é necessário a produção de um 

projeto (modelo no site da Uniguaçu), o qual deverá ser aprovado, assinado e carimbado pelo 

coordenador do curso. Na sequência, o acadêmico deverá produzir um relatório (modelo no site da 

Uniguaçu) das atividades desenvolvidas, seguido de fotos. Ainda o acadêmico deverá ter uma 

declaração do local em que a atividade foi realizada. Após toda essa juntada de documentação (Cópia 

do ofício/pedido, projeto, relatório e declaração), basta o estudante preencher a ficha de validação e 

anexar a documentação, protocolando na Secretaria Acadêmica da Uniguaçu. 

b) Quando o estudante propõe a atividade: o estudante deverá procurar a 

coordenação do curso e apresentar o projeto (modelo no site da Uniguaçu) para que este seja aprovado, 

em conformidade com a área de atuação. Após a aprovação do projeto (com a assinatura e carimbo da 

Coordenação) o acadêmico poderá desenvolver as suas atividades. Após a realização das atividades é 

preciso que o estudante peça uma declaração comprovando o trabalho desenvolvido. Após toda essa 

juntada de documentação (Projeto, relatório e declaração), basta o estudante preencher a ficha de 

validação e anexar a documentação, protocolando Secretaria Acadêmica da Uniguaçu. 

c) Quando a Uniguaçu propõe: o processo de validação é automático, 

desde que o estudante tenha cumprido a atividade.  

Parágrafo Único: O protocolo de pedidos de validação das horas sociais deverá seguir o que demanda 

✄✝ ✏✆☎� ✠✝✄ ✌✍�✄✂✌ ✗✍✝� 

Art. 8º. Todas as atividades, sejam sociais ou complementares, apenas 

serão computadas se o acadêmico estiver regularmente matriculado na Instituição durante a realização 

das atividades.   

Art. 9º. As atividades, para serem computadas, deverão ser protocoladas 

na Secretaria Acadêmica, no máximo em 1 (um) ano após as suas realizações. 

Art. 10º. Não serão computadas as atividades que foram anteriores ao 

início do curso. 

Art. 11. Para que os acadêmicos possam acompanhar os trâmites após o 

protocolo de solicitação de avaliação das atividades e integralização das horas, é necessário saber que 

a análise demorará em torno de 96 (noventa e seis) horas úteis, sendo que o resultado da aprovação 

poderá ser verificado pelo sistema RM®. O não aparecimento das horas no sistema após esse prazo 

significa que os documentos comprobatórios não estão de acordo com os parâmetros apresentados no 

Art. 5º e seus parágrafos, Art. 6º, Art. 7º e Art. 12. Podendo o acadêmico, após o prazo, procurar a 

Secretaria Acadêmica para esclarecimentos.  

Art. 12. Para efeitos de contabilização das horas mediante processo 
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protocolar, por meio da ficha oficial de protocolo, retirado do site 

https://www.uniguacu.edu.br/utilidades/horas-sociais-e-complementares/ ou da empresa de 

reprografia que atende a instituição, os acadêmicos deverão atentar-se para o seguinte quadro de 

referência das atividades.  

a) As atividades aqui apresentadas são algumas que poderão ser realizadas, as demais que não 

se apresentam aqui serão analisadas pela Pró-Reitoria Acadêmica, Pró-Reitoria de Pós-Graduação, 

Iniciação à Pesquisa e Extensão e pelo Conselho de Ensino e Pesquisa do Centro Universitário Vale do 

Iguaçu:  

 

ATIVIDADE CARGA HORÁRIA COMPROVAÇÃO 
Eventos presenciais como: Palestras, 
Simpósios, Seminários, Workshop, 
Semanas, Atividades que envolvam 

diretamente um conteúdo 
programático do curso, cursos de 

aperfeiçoamento, cursos técnicos na 
área de atuação, e demais eventos que 
possam ser contabilizados por meio de 

aprovação das Pró-Reitorias 
Acadêmica e de Pós-Graduação, 
Iniciação à Pesquisa e Extensão, 
ouvido a Coordenação dos cursos  

 
 

Carga horária máxima 
de 54h ✁ para 

atividades presenciais 
 

40% da carga horária, 
no limite de 54h,  para 

atividades em EaD 

 
Certificação 

conforme previsto 
nesta Resolução. Se 

em formato EaD 
precisa ser aprovado 

pela Coordenação 
de Curso com 
assinatura no 
certificado 

 
Representação discente: Representante 

de turma 

Até 
10h anuais, no limite 

de 40h na 
integralização do 

curso 

Declaração da 
Coordenação do 

Curso e relatório de 
atividades 

 
Membro do Conselho Superior 

(CONSU)  

10h anuais, no limite 
de 20h na 

integralização do 
Curso 

Resolução de 
Nomeação e 
relatório de 
atividades 

 
Membro do Conselho de Ensino e 

Pesquisa (CONSEPE) 

10h anuais, no limite 
de 20h na 

integralização do 
Curso 

Resolução de 
Nomeação e 
relatório de 
atividades 

 
Membro da Comissão Própria de 

Avaliação 

10h anuais, no limite 
de 20h na 

integralização do 
Curso 

Resolução de 
Nomeação e 
relatório de 
atividades 

 
 
 

Participação em Grupos de Estudos  

 
 

Até  
20h anuais, no limite 

de 40h na 
integralização do 

curso 

 
Declaração do 

Coordenador do 
grupo e relatório 

das atividades 
realizadas, aprovado 

pela Coordenação 
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do Grupo 
 

 
 
 

Organizador de Grupos de Estudos 

 
 

Até  
30h anuais, no limite 

de 54h na 
integralização do 

curso 

 
Declaração da 

Coordenação do 
curso e relatórios 

das atividades 
aprovado pela 
coordenação 

 
 
 

Participação em Grupos de Pesquisa 

25 horas anuais, no 
limite de 50 horas na 

integralização do 
curso 

Declaração do 
Coordenador do 
grupo e relatório 

das atividades 
realizadas, aprovado 

pela Coordenação 
do Grupo e pelo 

menos uma 
publicação no ato 

do protocolo 
 
 
 

Monitoria Acadêmica-Científica 

 
 
 

Carga Horária 
Máxima de 54h 

Declaração emitida 
pela Pró-Reitoria de 

Pós-Graduação, 
Iniciação à Pesquisa 

e Extensão, mais 
um relatório das 

atividades 
desenvolvidas 

 
Participação de Comissões Julgadoras 

de atividades inerentes ao curso 

 
2h no limite de 10h na 

integralização do 
curso 

 

Declaração da 
atividade 

desenvolvida 

 
Presidente de Comissão Organizadora 

de Eventos dentro do curso, ou de 
atividades que divulguem o curso e a 

Instituição 

 
Limite de até 

10h na integralização 
do curso 

Declaração da 
Coordenação do 

Curso, ou da 
Instituição em que o 
evento foi realizado 

Membro de Comissão Organizadora 
de Eventos dentro do curso, ou de 

atividades que divulguem o curso e a 
Instituição 

 
Limite de até 

8h na integralização 
do curso 

Declaração da 
Coordenação do 

Curso, ou da 
Instituição em que o 
evento foi realizado 

 
Desenvolvimento de Produtos na área 
do curso e que divulguem a Instituição 

 
Limite de até 

10h na integralização 
do curso 

Declaração da 
Coordenação do 

Curso, ou da 
Instituição em que o 
evento foi realizado 

Integralização de disciplinas de 
Graduação, ou de cursos de 

Aperfeiçoamento, que estejam ligadas 

 
Carga horária máxima 

de 54h 

Declaração da 
Secretaria 

Acadêmica e cópia 
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à área de graduação do histórico 
 

Curso de língua estrangeira 
Limite de até 

40h ✁ certificação em 
cada língua 

Certificação 
conforme previsto 
nesta Resolução 

 
 

Assessoria em atividades da área de 
formação com supervisão de 

professores 

 
 

Limite de até  
20h na integralização 

do curso 

Declaração da 
Coordenação do 

Curso, ou da 
Instituição em que o 
evento foi realizado, 

mais relatório das 
atividades 
realizadas 

Participação em Programas da Rádio 
Uniguaçu  

Até 2h, com limite de 
10h na integralização 

do curso 

Declaração da 
Direção da Rádio  

 
 
 

Estágio Extracurricular não 
obrigatório 

 
 
 

Carga horária máxima 
de 54h 

Declaração do local 
de estágio, mais 

relatório de estágio 
com o assinatura do 

supervisor com o 
número do 

Conselho da área 
 
 
 

Residência em instituições, entidades 
ou terceiro setor 

 
 
 

Carga horária máxima 
de 54h 

Declaração do local 
de residência, mais 

relatório da 
residência, com o 

assinatura do 
supervisor com o 

número do 
Conselho da área 

 
Presidente de Centro Acadêmico e/ou 

de Diretório Acadêmico 

Limite de 20h anuais, 
limitado a 40h na 

integralidade do curso 

Ata de posse e 
relatório das 
atividades 

desenvolvidas 
 

Membro de Centro Acadêmico e/ou 
Diretório Acadêmico 

Limite de 15h anuais, 
limitado a 30h na 

integralidade do curso 

Ata de posse e 
relatório das 
atividades 

desenvolvidas 
 

Assistir às bancas de Trabalho Final 
de Curso na área de formação (TCC) 

 
2h por banca no limite 

máximo de 10h no 
transcorrer do curso 

Lista de assinatura 
durante as bancas ✁ 

entregue pela 
Coordenação de 
TCC do curso à 

Secretaria 
Acadêmica 

 
Assistir às bancas de Mestrado na área 

de formação 

 
4h por banca no limite 

máximo de 12h no 
transcorrer do curso 

Declaração assinada 
e timbrada pelo 

presidente da banca 
e cópia do edital 
público da Banca 

marcada 
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Assistir às bancas de Doutorado na 

área de formação 

 
5h por banca no limite 

máximo de 15h no 
transcorrer do curso 

Declaração assinada 
e timbrada pelo 

presidente da banca 
e cópia do edital 
público da Banca 

marcada 
Participação com apresentação de 

trabalho no Encontro de Iniciação à 
Pesquisa (Iniciação Científica) da 

Uniguaçu 

 
20h 

Certificação 
conforme previsto 
nesta Resolução 

Participação como ouvinte no 
Encontro de Iniciação à Pesquisa 

(Iniciação Científica) da Uniguaçu 

 
10h 

Certificação 
conforme previsto 
nesta Resolução 

 

a) Assim como as Atividades Complementares, as atividades aqui apresentadas são algumas 

que poderão ser realizadas, as demais que não se apresentam aqui serão analisadas pela Pró-Reitoria 

Acadêmica, Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Iniciação à Pesquisa e Extensão e pelo Conselho de 

Ensino e Pesquisa do Centro Universitário Vale do Iguaçu: 

 

ATIVIDADE CARGA HORÁRIA COMPROVAÇÃO 
Divulgação do curso, quando solicitado 

pela Instituição por meio da 
Coordenação de curso ✁ Durante dias 

úteis 

1h social a cada hora de 
atividade ✁ máximo 10h, por 

atividade. 
Limite máximo de 30h no 

transcorrer do curso. 

 
Assinatura de lista 

de presença ao 
término da atividade 

Divulgação do curso, quando solicitado 
pela Instituição por meio da 

Coordenação de curso ✁ Durante o 
final de semana e feriados 

2h social a cada hora de 
atividade ✁ máximo 20h, por 

atividade. 
Limite máximo de 40h no 

transcorrer do curso. 

 
Assinatura de lista 

de presença no 
término da atividade 

 
 
 

Participação de Projetos de Extensão 

 
 
 

Limite máximo de 30h no 
transcorrer do curso 

Declaração de 
participação 

produzida pela 
Secretaria de Pós-

Graduação, 
Iniciação à Pesquisa 

e Extensão, mais 
relatório de 
atividades 

Desenvolvimento de atividades 
relacionadas à área de formação, 
solicitadas por meio de ofício à 

Instituição 

1h social a cada hora de 
atividade realizada, máximo de 

20h por atividade. 
Limite máximo de 40h no 

transcorrer do curso 

Cópia do ofício, 
declaração de 

desenvolvimento da 
atividade. Se a 

atividade passar de 
10h precisará 

também de relatório 
das atividades.  

Desenvolvimento de projetos sociais 1h social a cada hora de Cópia do projeto 
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dentro da área de formação (projetos 
realizados pelos próprios acadêmicos) 
✁ Com aprovação da Coordenação do 

Curso 

atividade realizada, máximo de 
20h por atividade. 

Limite máximo de 40h no 
transcorrer do curso 

aprovado, 
declaração do local 

de realização da 
atividade. Se a 

atividade passar de 
10h precisará 

também de relatório 
das atividades. 

Participação em mutirões e demais 
atividades socias organizada pelas 

sociedade civil organizada, ou pelos 
órgãos e instituições citadas nesta 

Resolução ✁ desde que a Uniguaçu, por 
meio da Coordenação do Curso libere a 

realização da atividade 

 
1h social a cada hora de 

atividade realizada, máximo de 
20h por atividade. 

Limite máximo de 40h no 
transcorrer do curso 

 
Declaração do local 

de realização da 
atividade. Se a 

atividade passar de 
10h precisará 

também de relatório 
das atividades. 

Palestras realizadas com temáticas 
relacionadas à área de formação ✁ 

desde que coordenação de curso aprove 

1h social a cada hora de 
atividade, no máximo 5h por 

palestra.  
Limite de 20h no transcorrer do 

curso 

Declaração do local, 
seguido de 

assinatura com 
aprovação da 

coordenação de 
curso 

Participação de Atividades de 
Divulgação da Instituição e do curso ✁ 

durante a semana 

1h social a cada hora de 
atividade ✁ máximo 10h, por 

atividade. 
Limite máximo de 20h no 

transcorrer do curso. 

 
Assinatura de lista 

de presença ao 
término da atividade 

Participação de Atividades de 
Divulgação da Instituição e do curso ✁ 

finais de semana e feriados 

2h social a cada hora de 
atividade ✁ máximo 20h, por 

atividade. 
Limite máximo de 40h no 

transcorrer do curso. 

 
Assinatura de lista 

de presença ao 
término da atividade 

Assessoria para atividades dentro da 
área de formação ✁ desde que a 

Coordenação do Curso libere e aprove 
que seja realizada em instituições, 

órgãos e demais locais conveniados à 
Uniguaçu 

1h social a cada hora de 
atividade realizada, máximo de 

20h por atividade. 
Limite máximo de 20h no 

transcorrer do curso 

Declaração do local 
de realização da 
atividade. Se a 

atividade passar de 
10h precisará 

também de relatório 
das atividades. 

Membro de Entidades de Caridade, 
beneficente ou de representações do 
terceiro setor, desde que aliado ao 
conteúdo programático do curso e 

aprovado pela Coordenação do Curso 

 
 
 

Carga horária total 10h 

Declaração da 
Entidade, cópia das 
atas do ano corrente 
com a participação 
do interessado e sua 

assinatura e 
relatório das 
atividades 

desenvolvidas.  
 

Art. 13. As declarações para comprovação deverão ser timbradas, 
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seguidas de assinatura e carimbo do responsável, com o número de registro das entidades e órgãos que 

regularizam o exercício da profissão, se for o caso. 

Art. 14. Os ofícios encaminhados deverão ser timbrados, seguidos de 

assinatura e carimbo do responsável.  

Art. 15. As listas de presenças nos eventos terão como responsável o 

Central do Acadêmico, sendo uma lista timbrada e com a assinatura do responsável no dia do evento.  

Art. 16. Os relatórios deverão seguir o modelo padrão disponibilizado no 

site www.uniguacu.edu.br, com fotos comprovando a participação, sendo necessário que a coordenação 

do curso assine o relatório.  

Art. 17. Os projetos para realização das atividades deverão seguir o 

modelo padrão disponibilizado no site www.uniguacu.edu.br e deverão ser aprovados pela coordenação 

do curso, com assinatura e carimbo, comprovando a aprovação. 

Art. 18. As atividades oficiais do Centro Universitário Vale do Iguaçu 

(Uniguaçu) serão notificados por Editais, Comunicados e pelos Coordenadores de Curso. 

Art. 19. Todas as atividades realizadas precisam da aprovação da Pró-

Reitoria Acadêmica ou da Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Iniciação à Pesquisa e Extensão, juntamente 

da Coordenação dos Cursos.  

Parágrafo Único: Caso não haja aprovação não serão contabilizadas as horas em hipótese alguma.  

    Art. 20. A carga horária de cada modalidade de atividade para a 

integralização das horas nos Cursos de Graduação do Centro Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu), 

será a seguinte: 

 

 

Curso 
Carga Horária 

Total 
Atividade 

Complementar 

Limite/hora 
modalidade 

complementar 

Atividade 
Social 

Administração 180 126 54 54 
Agronomia 280 196 54 84 

Arquitetura e Urbanismo 240 168 54 72 
Biomedicina 200 140 54 60 

Ciências Contábeis 180 126 54 54 
Direito 160 112 54 48 

EDF - Licenciatura 200 140 54 60 
EDF - Bacharelado 200 140 54 60 

Enfermagem 200 140 54 60 
Engenharia Civil 200 140 54 60 

Engenharia da Produção 200 140 54 60 
Engenharia Elétrica 200 140 54 60 
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Engenharia Mecânica 200 140 54 60 
Farmácia 280 196 54 84 

Fisioterapia 200 140 54 60 
Medicina Veterinária 300 220 54 80 

Nutrição 180 126 54 54 
Psicologia 216 152 54 64 

Sistemas de Informação 240 168 54 72 
 

    Art. 21. Os pedidos de validação de horas deverão ser protocolados na 

Secretaria Acadêmica, por meio de formulário próprio disponível no site www.uniguacu.edu.br.  

    Art. 22. Os acadêmicos têm até o penúltimo semestre de curso para 

cumprir todas as horas, com o prazo máximo a primeira quinzena de agosto de cada ano, não podendo 

apresentar horas para validação após esse prazo. 

Art. 23. Os casos omissos na presente Resolução serão tratados pela Pró-

Reitora Acadêmica, Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Iniciação à Pesquisa e Extensão e pelo Conselho 

de Ensino e Pesquisa (CONSEPE).  

    Art. 24. Esta Resolução revoga todas as disposições em contrário, bem 

como revoga a Resolução 02/2013.  

    Art. 25. Esta Resolução entra em vigor a partir de sua data de publicação. 

 

  União da Vitória, 10 de abril de 2019 

 
 

Profª. Marta Borges Maia 
REITORA DO CENTRO UNIVERSITÁRIO VALE DO IGUAÇU 

 
 
 

Prof. Atilio A. Matozzo 
PRÓ-REITOR ACADÊMICO DO CENTRO UNIVERSITÁRIO VALE DO IGUAÇU 

 
 
 

João Vitor Passuello Smaniotto 
PRÓ-REITOR DE PÓS-GRADUAÇÃO, INICIAÇÃO À PESQUISA E EXTENSÃO 

 
1.9.3.1 Critérios para desenvolvimento de atividades complementares 

As IES, por meio de articulações entre a Coordenação de Atividades Complementares e Sociais, 

Coordenação de Cursos e Orientadores de Atividades Complementares e Sociais, organizam e 

promovem projetos, atividades e eventos, viabilizando oportunidades para o pleno cumprimento das 

Atividades Complementares e Sociais dos acadêmicos em seus respectivos Cursos da IES. 



187 
 

 

 

Outra forma recomendada para a execução das Atividades Sociais é a elaboração de propostas 

por parte dos próprios acadêmicos, bem como, propostas das comunidades e sociedades inseridas no 

contexto da IES, por meio de elaboração de parcerias previamente acordadas, buscando o atendimento 

às comunidades. Desta forma, o acadêmico poderá se inserir nas propostas oferecidas pela IES, 

propostas oferecidas pelas comunidades ou propostas elaboradas pelos próprios acadêmicos. 

Para acompanhamento das propostas e execuções de Atividades Complementares e Sociais, a 

IES mantém uma Coordenação Geral e um Professor Profissional de cada área profissional para cada 

Curso, sendo: 

- Curso de Administração um Professor graduado em Administração; 

- Curso de Agronomia um Professor graduado em Agronomia; 

- Curso de Direito um Professor graduado em Direito; 

- Curso de Enfermagem um Professor graduado em Enfermagem; 

- Curso de Educação Física um Professor graduado em EducaçãoFísica; 

- Curso de Farmácia um Professor graduado emFarmácia; 

 -Curso de Fisioterapia um Professor graduado em Fisioterapia; 

- Curso de Medicina Veterinária um Professor graduado em MedicinaVeterinária; 

- Curso de Nutrição um Professor graduado emNutrição; 

- Curso de Serviço Social um Professor graduado em ServiçoSocial; 

- Curso de Sistemas de Informação um Professor graduado em Sistemas deInformação. A IES 

segue três linhas deação: 

-Quando a IES propõe a atividade; 

-Quando a COMUNIDADE propõe a atividade e; 

-Quando o ACADÊMICO propõe a atividade. 

Trâmites: 
 

Quando a IES propõe a atividade: 
 

A IES, por meio de reuniões realizadas semanalmente, com a presença da Coordenação de 

Atividades Complementares e Sociais, Coordenadores de Curso e Direção, analisa as possíveis 

necessidades para o cumprimento das recomendações e discute ações a serem oferecidas à comunidade 

acadêmica, definindo objetivos, critérios, créditos, interdisciplinaridade, calendários de execução, 

equipe de apoio, etc.; para cada atividade a ser proposta. A partir desta discussão, aprovadas as 

propostas, as mesmas são levadas por meio da Coordenação de Atividades Complementares e Sociais 

aos Professores Orientadores de Atividades, que tomam ciência das propostas e organizam os eventos, 

contatando os acadêmicos inicialmente em sala de aula e/ou em reuniões com grupos de interesse. 
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Alguns exemplos de atividades propostas pela IES:  

a) UPA✁UNIGUAÇU de Portas Abertas: a IES atende as comunidades de toda a região, 

executando diversas ações de atendimentos, tais como: orientações em programas de saúde, atividades 

lúdicas, orientações posturais, orientações nutricionais, orientações de prevenção à DST´s AIDS, 

técnicas de laboratórios, orientações jurídicas, agronômicas, imunizações humanas e animais, etc. Esta 

atividade oportuniza a participação de todos os acadêmicos dos diversos cursos da IES. 

b) Terapêutas da alegria: formado por um grupo de acadêmicos (caracterizados de palhaços 

e outros personagens folclóricos e de desenhos animados) assessorados por professores orientadores, 

que fazem visitas em unidades de saúde, asilos, escolas, presídios, etc., levando orientações nas 

diversas áreas das ciências biológicas, saúde, agrárias, tecnológicas e sociais. Esta atividade oportuniza 

a participação de todos os acadêmicos dos diversos cursos da IES. 

c) Escola do circo: formado por um grupo de acadêmicos dos Cursos de Educação Física, 

Fisioterapia, Enfermagem e Nutrição, assessorados por professores orientadores, que desenvolvem 

atividades educativas, lúdicas e culturais com crianças e adolescentes de comunidades parceiras, 

levando orientações nas diversas áreas das ciências biológicas, saúde, agrárias, tecnológicas e sociais, 

além da execução de artes circenses. 

d) Posse responsável de cães e gatos: formado por um grupo de acadêmicos do Curso de 

Medicina Veterinária, assessorados por professores orientadores, quais desenvolvem campanhas de 

orientações sobre zoonoses, patologias e parasitologias animais, bem como, campanhas de 

imunizações. 

e) Projetos ambientais: diversos projetos são oferecidos na área de Meio Ambiente, onde 

exemplificamos: 

i.Projeto de arborização urbana de União da Vitória, qual possibilita a participação de acadêmicos do 

Curso de Agronomia; 

ii.ProjetoderecuperaçãodaBaciadoMédioIguaçu,qualpossibilitaaparticipação de acadêmicos de 

Agronomia, Nutrição, Medicina Veterinária, Direito e Administração; 

iii.Projeto de saúde ambiental, qual oportuniza aos acadêmicos do curso de enfermagem e 

farmácia a elaboração de diagnósticos ambientais e de saúde pública em áreas consideradas 

de risco em saúde ambiental; 

iv.Projeto de parasitologia, onde oportuniza aos acadêmicos de farmácia a coleta de material 

parasitológico e posteriormente práticas de análises clínicas, com reflexos a favor das 

comunidades carentes na área de saúde ambiental; 

v.Projeto da biodiversidade, qual oferece oportunidade para a participação de acadêmicos nas 

diversas áreas das ciências biológicas, saúde, agrárias, tecnológicas e sociais. 
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f) Uniguaçu na escola: oferece oportunidade para a participação de acadêmicos nas 

diversas áreas das ciências biológicas, saúde, agrárias, tecnológicas e sociais. 

g) Bebe clínica: oportuniza a participação de acadêmicos dos Cursos de Fisioterapia, 

Enfermagem e Nutrição, oferecido na piscina da Clínica de Fisioterapia, aberto para atendimento 

de crianças portadoras de defeitos congênitos e limitações de motricidade. 

h) Projeto terceira idade: aberto para atendimento para pessoas da terceira idade, qual 

oportuniza a participação de acadêmicos nas diversas áreas das ciências biológicas, saúde e sociais. 

i) Projetovivavida:projetoquetemcomoobjetivoaprevençãoaousodedrogasnomeio 

universitário, qual possibilita a oportunidade de participação de acadêmicos dos Cursos de 

Administração, Farmácia, Enfermagem, Nutrição, Sistemas de Informação, Serviço Social e 

Direito. 

j) Atenção Farmacêutica no Programa Hiperdia ✁ Esta atividade é realizada pelos alunos 

do curso de farmácia, sob a orientação das Professoras Silmara Brietzig Hennrich e da Professora 

Silvane kazmierczak. A atividade da Atenção farmacêutica é uma conduta de orientações 

farmacêuticas, de acompanhamento de pacientes que utilizam medicamentos de forma contínua ou 

de tratamentos por algum período de tempo. Atenção Farmacêutica é o conjunto de ações, 

promovidas por um farmacêutico, em colaboração com os demais profissionais de saúde, que visam 

promover o uso racional dos medicamentos e a manutenção da efetividade e segurança do 

tratamento. 

Objetivo: como principal objetivo prestar ao paciente, monitoramento dos resultados do 

tratamento farmacológico, a fim de que esse paciente tenha uma melhor qualidade de vida. 

Resultados: O projeto está sendo desenvolvido com o propósito de controle do uso de 

medicamentos, de forma correto, com a expectativa de alcançar resultados satisfatórios em relação 

ao tratamento proposto e com isso, racionalizar o uso de outros medicamentos, de forma 

desnecessária ou incorreta. Neste projeto foram atendidos aproximadamente 130 pessoas 

participantes do programa Hiperdia em períodos semestrais.  

k)  De Olho no Piolho: Atividade desenvolvida por acadêmicos do curso de farmácia dos 

4º e 5º anos do curso de forma a identificar as formas de contágios e proliferação do piolho. As 

crianças são as mais propensas a adquirir este tipo de problema e basta que um pequeno contraia 

piolho para que o inseto se espalhe rapidamente na escola, entre os amigos da vizinhança e outras 

crianças. Além de ser muito incômodo para o pequeno, o piolho pode causar diversos problemas 

como infecções, alergias e inflamações no couro cabeludo. 

Objetivo: Tem como objetivo principal  realizar a conscientização sobre o controle do 
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piolho, um ectoparasita comum em crianças, mas podendo ser encontrado em qualquer idade. Tem 

como principal local de proliferação, ambientes com acúmulo de pessoas de contato muito próximo, 

ou que ocorra compartilhamento de objetos de uso pessoal, como bonés, presilhas de cabelo, etc. 

Resultados: Com o desenvolvimento do projeto principalmente em pré escolas e escolas de 

ensino fundamental, teve como principal resultado, a diminuição e conscientização da necessidade 

de métodos de higiene e uso de medicamentos contra pediculoses, e desta forma melhorar o 

convívio entre as crianças, bem como rendimento escolar, e também foi incentivado as crianças a 

disseminar as informações fora do ambiente escolar , obtendo resultados ainda melhores de controle 

das parasitoses. Neste projeto são atendidas semestralmente em torno de 300 crianças de diferentes 

escolas estaduais e municipais.   

m) Horta comunitária: O uso das plantas medicinais em suas diversas formas tem crescido 

nesse século. De terapêutica medicamentosa predominante nas primeiras décadas, decaiu a tal 

ponto que quase foi extinta. Hoje, passou ocupar novamente um papel fundamental na atenção 

primária à saúde fato ✂✡✡✂ ✌✕✂✌✆✌✎✝ ✄✌ ✝✆✟✂✄☎✌✓✖✝ ✎✌ �✄☎✄ ✁✝✄✡✝✍✟✎✌✎✌ ✄✝ ✎✝✁✒✕✂✄☎✝ ✗✁✡☎✆✌☎�✑✟✌

da OMS sobre Medicina Tradicional 2002-✝✞✞☛✝✄ ✄✝ ✆✂✍✌☎✄✆✟✝ ✔✟✄✌✍ ✎✌ ✗✠� ✁✝✄✔✂✆✘✄✁✟✌ ✂✌✁✟✝✄✌✍

✎✂ ✄✂✎✟✁✌✕✂✄☎✝✡ ✂ ✏✡✡✟✡☎✘✄✁✟✌ ✝✌✆✕✌✁✘✒☎✟✁✌✝ ✆✂✌✍✟✄✌✎✝ ✂✕ ✆✆✌✡�✍✟✌ ✂✕ ✡✂☎✂✕✍✆✝ ✎✂ ✝✞✞✡✄ ✍✂✕ 

como nas diretrizes da atual Política Nacional de Medicina Natural e Práticas Complementares, 

desenvolvida pelo Ministério da Saúde. O uso das plantas medicinais na atenção primária à saúde 

deve ser incorporado ao sistema de saúde pública, pois além de baixo custo, resgata o conhecimento 

popular e promove o seu uso racional, embasado nos conhecimentos científicos. De acordo com a 

política vigente para a regulamentação de medicamentos no Brasil, publicada pela ANVISA no ano 

de 2004, a Fitoterapia entende que os extratos vegetais, compostos de substâncias produzidas pela 

natureza, são tão ou mais seguros e eficazes que os produzidos sinteticamente. Projeto 

acompanhado pelas professoras Melissa Geórgia Shwartz, Silvana Harume Watanabe. 

Objetivo: Incentivar, orientar e acompanhar o uso de fitoterapia de forma consciente, Tendo 

como objetivo implantar a fitoterapia como uma nova opção terapêutica, resgatando e valorizando 

a cultura popular no que se refere à utilização de plantas medicinais; Orientar a comunidade em 

relação ao uso correto das plantas medicinais, através de palestras educativas, informativos, 

cartilhas, visitas domiciliares e em grupos, como nos Programas Hiperdia, 3º Idade, escolas, etc. 

Resultados: Com o projeto em andamento, os resultados devem estar voltados, para o uso 

de plantas como associação no controle, cura e acompanhamento de diversas doenças, como o 

diabetes, hipertensão, dislipidemias, etc. e com isso resgatar o conhecimento popular e promover o 

uso racional, embasado nos conhecimentos científicos e propagar esta atividade entre outros 

públicos de interesse. São atendidas semestralmente em torno de 100 pessoas da comunidade local.   
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n) ✗�✂✡✁✌✆☎✂ �✝✕�✡☎✟✁✝ ✁✝✆✆✂☎✝ ✎✝✡ ✄✂✎✟✁✌✕✂✄☎✝✡✝�✏ ✁✎✒✁✌✓✖✝ ✏✕✍✟✂✄☎✌✍ ☎✂✕ ✡✟✎✝

abordada, especificamente, no programa permanente do curso de Farmácia da Uniguaçu, 

Farmacêutica docente do colegiado de Farmácia, que consiste na orientação por meio dos alunos 

✎✝ ✁✒✆✡✝ ✂✌✆✌ ✌ ✂✝✂✒✍✌✓✖✝ ✂✕ ✑✂✆✌✍✄ ✡✝✍✆✂ ✝ ✗�✂✡✁✌✆☎✂ �✝✕�✡☎✟✁✝ ✁✝✆✆✂☎✝ ✎✝✡ ✄✂✎✟✁✌✕✂✄☎✝✡✝�

Projeto que tem como professores responsáveis, Adriana Contim Bertolim, Silvane kazmierczak e 

Silmara Brietzig Hennrich 

Objetivo: Promover orientações por meio de palestras e panfletos em Colégios, Empresas, 

Associações de Bairros, Farmácias, Clubes de serviço e outros segmentos da sociedade. Além de 

estar inserido nos projetos de extensão promovidos pelo Núcleo de Políticas Ambientais da IES; 

na iniciação científica e em atividades complementares e projetos sociais. O referido programa está 

baseado na Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS). 

Resultados: A conscientização das comunidades em geral sobre o descarte correto de 

medicamentos, locais onde realizam a logística reversa do descarte de medicamentos e desta forma 

promover o cuidado com o meio ambiente, principalmente no que diz respeito a hormônios e 

antimicrobianos, entre outros.  O público envolvido neste projeto   é de aproximadamente 400 

pessoas semestrais.  

o) Habilidades na aplicação de injetáveis e punção venosa: Segundo a atual Resolução nº 

44 de 17 de agosto de 2009 que dispõe sobre as Boas Práticas Farmacêuticas para o controle 

sanitário do funcionamento, da dispensação e da comercialização de produtos e da prestação de 

serviços farmacêuticos em farmácias e drogarias e dá outras providências, a farmácia pode oferecer 

prestação de serviços de atenção farmacêutica compreendendo entre eles a administração de 

medicamentos, desde que seja informado os dados  do medicamento administrado.   Por isso, o 

acadêmico de farmácia deve aprimorar suas habilidades e competências para atender às normas que 

regulamentam o setor de farmácia de dispensação.   

Objetivo: Realizar curso de aplicação de injetáveis voltado para a farmácia de dispensação; 

Elaborar procedimentos operacionais padronizados para injetáveis ✁ acidente com perfuro -

cortantes e/ou choque anafilático, entre outros sugeridos pelo professor. 

Resultados: Aprimorar técnicas e preparar o futuro profissional farmacêutico no âmbito das 

áreas de dispensação, análises clínicas e hospitalar, aos quais necessita das habilidades do projeto 

proposto.  

p) Parasitoses intestinais: No Brasil, as enteroparasitoses constituem um sério problema de 

saúde pública ocupando lugar de destaque no cenário das doenças tropicais. É uma enfermidade de 

origem multicausal e multifatorial, decorrente da interação de inúmeros fatores. A sua prevalência 

multiplica o risco de morbimortalidade tornando imprescindíveis investigações para que se possa 
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traçar medida de controle direcionada à população suscetível. Através da obtenção do perfil 

epidemiológico da população, contexto histórico e cultural, dados sociais e outros considerados 

relevantes para intervenção no processo saúde-doença, como pesquisa de fontes de infecção, os 

estudantes, a equipe multidisciplinar e a população poderão desencadear processos de mudança das 

práticas de saúde, tornando-as mais adequadas aos problemas da realidade local. Assim a principal 

meta a ser atingida é a conscientização da comunidade frente a utilização de medidas de controle e 

prevenção de enteroparasitoses. 

Objetivo: Determinar a prevalência de parasitoses intestinais através de análises 

parasitológicas, realizar um inquérito epidemiológico e promover estratégias de educação em saúde 

em residentes 

Resultados: A pesquisa servirá como parâmetro de acompanhamento e avaliação das 

comunidades locais, no que se refere às assistências preventivas das parasitoses no que tange 

serviços de atenção básica de saúde. Diante disto, este projeto propõe o diagnóstico clínico e 

laboratorial das parasitoses intestinais, bem como a aplicação de medidas profiláticas individuais e 

coletivas para difundir os conhecimentos teórico-práticos adquiridos pelo estudante de farmácia e 

que pode contribuir como agente sanitário ativo dentro de qualquer contexto social. Importante 

relatar que além das atividades puramente extensionistas, visa-se instigar os alunos participantes a 

empreenderem na pesquisa por meio da discussão de artigos científicos, publicação de artigos de 

revisão e relatos de casos relacionados a doenças infecto-parasitárias, bem como nas práticas 

laboratoriais em diagnóstico. 

q) Outras atividades complementares oferecidas: Simpósio da Saúde, Semana do 

Administrador, Semana Jurídica, Fórum Jurídico, Grupos de Estudos, Seminários, Palestras, Júri 

Simulado, Semana das Ciências Agrárias, Semana da Agronomia, Semana da Medicina 

Veterinária, Semana da Fisioterapia, Visitas Técnicas, Feira da Gastronomia, Semana da 

Enfermagem, Apresentações de TCC´s, Mostra Científica e Iniciação Científica, Cursos de 

Nivelamentos nas áreas de Matemática, Física, Química e Biologia, Simpósios da Saúde, Agrárias, 

Ciências Sociais e tecnológicas,etc. 

* Projeto guarda-chuva -Uniguaçu na praça: 

 O Projet✝ ✗✞✄✟✑✒✌✓✒ ✄✌ �✆✌✓✌✝✄ ✝ ✁✒✌✍ ✡✂ ✂✄✁✝✄☎✆✌ ✄✌ ✕✝✎✌✍✟✎✌✎✂ ✎✂ �✆✝✑✆✌✕✌

Permanente, na temática Responsabilidade Social, busca, em conjunto com os dezenove cursos de 

graduação do Centro Universitário Vale do Iguaçu  (UNIGUAÇU), desenvolver atividades práticas 

de auxílio e apoio às comunidades ao em torno da Instituição, promovendo a articulação entre teoria 

e prática nos acadêmicos, com a realização de oficinas, cursos, debates, mostras, exposições e 

demais eventos nas cidades de União da Vitória, Porto União, Bituruna, General Carneiro, Porto 
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Vitória, Canoinhas, Caçador, Três Barras, Irati, Rio Azul, Rebouças, Mallet, São Mateus, Antônio 

Olinto, Paula Freitas, Paulo Frontin, Cruz Machado, entre outras. 

 O foco do Projeto é desenvolver processos de orientações e acompanhamentos no que 

tange à saúde, ao direito do consumidor, ao empreendedorismo e inovação, à agricultura familiar, 

aos cuidados básicos com animais de pequeno e grande porte, à alimentação saudável e cuidados 

com atividades físicas, aos cuidados com a automedicação, aos cuidados com a pele, discussões e 

enfrentamento contra bullying, suicídio e depressão, bem como demais atividades e eventos 

correlacionados aos conteúdos temáticos dos dezenove cursos de graduação da instituição e em 

concordância com o Regimento Interno do Programa de Extensão e com o Regulamento do 

Programa de Expansão Cultural e Preservação da Memória Local e Regional do Centro 

Universitário Vale do Iguaçu  (Uniguaçu). Tem por principal objetivo proporcionar atendimento 

de qualidade à população, bem como informar, capacitar e sensibilizar a comunidade sobre as 

questões que impactam diretamente em suas vidas, permitindo que os estudantes apliquem na 

prática os conhecimentos adquiridos em sala de aula, visando a interação com a comunidade, em 

um método inter, multi e transdisciplinar. No desenvolvimento do projeto procura-se a 

universalização do acesso à ciência, pesquisa, cultura e arte, em todas suas amplitudes; Integrar a 

herança cultural, à produção artística local e à preservação da memória da instituição às políticas 

da Instituição; Promover a interação com a comunidade interna e externa, criando interfaces da 

cultura com os diversos segmentos sociais, estimulando sua participação e contribuindo na 

conscientização em relação à saúde física e mental e responsabilidade social; Promover o 

desenvolvimento social, por meio da relação direta entre teoria e prática, integrando-os com as 

demandas do mundo do trabalho, bem como as demandas sociais, contribuindo para o 

aperfeiçoamento, a reformulação e a implementação de concepções práticas do conhecimento; 

Fomentar atividades que levam em conta os saberes e fazeres populares, garantindo, assim, os 

valores democráticos de igualdade e de direitos, respeito à pessoa e a sustentabilidade ambiental, 

social e do conhecimento; 

Participar do processo de desenvolvimento da sociedade nas mais diversas áreas, de forma 

dinâmica e qualitativa, buscando caminhos alternativos para atender as demandas necessárias para 

a transformação de realidades; Dinamizar a relação entre teoria e prática, de forma democrática, 

tendo como referência o processo de aprendizagem fomentada pelos cursos de graduação 

Faculdades Integradas do Vale do Iguaçu (Uniguaçu); Difundir saberes, ciência e cultura nas mais 

diversas comunidades, respeitando à igualdade, a diversidade, em busca do desenvolvimento 

social; Formar acadêmicos capazes de responder, antecipar e criar respostas às questões levantadas 

pela sociedade, servindo de agente transformador da realidade. Justificando desta forma a 
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realização do evento embasados  no conceito de que o conhecimento acadêmico está apenas em 

sala de aula já está ultrapassado. Sabe-se que a experiência, unida às teorias, trazem uma amplitude 

de saberes que somente a vivência proporciona. Para tanto, é necessário que se busque desenvolver 

nos acadêmicos a responsabilidade social, visando agregar as necessidades sociais da população às 

suas futuras profissões, de modo que percebam a importância da  solução de problemas, por meio 

de suas práticas profissionais futuras.  

Sabe-se que as demandas populares crescem cada vez mais em nossa sociedade, de modo 

que as instituições de ensino devem intervir e oferecer à comunidade serviços e práticas oriundas 

de seus cursos de graduação, contribuindo, assim, tanto com a sociedade, quanto com os futuros 

profissionais em formação, garantindo experiências únicas e enriquecedoras para todas as partes 

envolvidas. 

Por esse motivo, há necessidade do desenvolvimento de um projeto que medie e intervenha 

nessa articulação entre comunidade acadêmica e sociedade, na busca por soluções para as mais 

diversas necessidades, por esse motivo que o Uniguaçu na Praça é de extrema importância para o 

desenvolvimento acadêmico-científico do Centro Universitário Vale do Iguaçu  (Uniguaçu) e 

comunidade em geral. 

 As atividades ocorrem em um espaço em praça pública, onde se oferecem diversos 

atendimentos á transeuntes e convidados, no sentido de oferecer orientações nas diversas áreas das 

ciências biológicas, saúde, agrárias, tecnológicas esociais. Esta atividade oportuniza a participação 

✎✂ ☎✝✎✝✡ ✝✡ ✌✁✌✎✘✕✟✁✝✡ ✎✝✡ ✎✟✠✂✆✡✝✡ ✁✒✆✡✝✡ ✎✌ ✏✁☎✄ ✂✆✝�✂☎✝ ✂✡☎✂ ✎✂✔✟✄✟✎✝ ✁✝✕✝ ✗�✆✝�✂☎✝ ✆✒✌✆✎✌-

chuva. O curso de farmácia neste projeto desenvolve atividade de aferição de pressão arterial e 

dosagem rápida de glicemia capilar, e também atua na prestação de serviços de assistência 

farmacêutica na orientação sobre uso e adesão aos diversos eventos da farmacoterapia.  

1.9.3.2. Modalidades para cumprimento das atividades complementares e sociais 

 O acadêmico do Curso de Farmácia deverá ao longo de sua formação, cumprir 196 horas 

de Atividades Complementares e 84 horas de Atividades Sociais, totalizando 280 horas de 

atividades extracurriculares dessa natureza para integralização do curso. 

 O artigo 3o da Resolução 01/2003 do CONSEPE ✁ Conselho de Ensino e Pesquisa, 

prevê que as atividades complementares que computarão na integralização do currículo dos 

acadêmicos de cada Curso de Graduação do Centro Universitário Vale do Iguaçu serão estruturadas 

de acordo com as seguintes modalidades: 

Eventos diversos: participação do acadêmico em Congressos, Seminários, Simpósios, 

Colóquios, Palestras e eventos afins, tanto na condição de ministrante quanto na condição de 
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ouvinte, dentre outras a serem definidas pelas Coordenações dos Cursos do Centro Universitário 

Vale do Iguaçu. 

a) Disciplinas de outros cursos; 

b) Programas de pesquisa; 

c) Programas de extensão; 

d) Participação discente em atividades de representação (representante de turma, 

representante do corpo discente, etc.). 

e) Monitorias; 

f) Presença em defesas de monografias, dissertações e teses; 

g) Estágio voluntário, 

h) Cursos de Língua Estrangeira, 

i) Participação em Projetos Sociais (os projetos sociais podem ser de criação livre dos 

acadêmicos, desde que aceitos pela Coordenação de Projetos Sociais). 

 

1.9.3.3 Controle e registro das atividades complementares 

O controle da realização das Atividades Complementares é feito pela Secretaria Geral, 

orientado pela Coordenação Geral de Atividades Complementares e Sociais e pelos orientadores 

específicos de atividades complementares. 

 O aluno apresenta as devidas cópias das declarações das atividades realizadas e 

juntamente com o documentos de protocolo apresenta seus certificados e/ou documentos, 

comprovando a realização de Atividades Complementares e Sociais, realiza o referido registro da 

atividade, protocolando na secretaria, sem custo, ao qual será encaminhado para  à Coordenação 

✎✌✡ ✌☎✟✠✟✎✌✎✂✡✄ ✁✒✂ ✟✆☛ ✌✠✌✍✟✌✆ ✂ ✂✆✝✕✝✠✂✆ ✝ ✗✎✂✔✂✆✟✕✂✄☎✝ ✝✒ ✟✄✎✂✔✂✆✟✕✂✄☎✝✝� ✏✂✄✡ análise dos 

documentos e após validá-los registra as horas de participação em software específico, capaz de 

controlar e emitir relatórios. Os documentos comprobatórios são anexados a uma pasta individual. 

Em relação às atividades desenvolvidas e promovidas pela IES, existe o controle de presença e 

participação, sendo que as horas são registradas automaticamente para integralizar o currículo. 

 

1.9.3.4. Modalidades para o cumprimento das atividades complementares e sociais 

 

O elenco das modalidades de Atividades Complementares e Sociais é o seguinte: 

a) Eventos em geral: participação efetiva e comprovada em Congressos, Seminários, 
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Data:
 
/
 
/
 
. 
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Atividades Desenvolvidas CH Social Comp
. 

 Ind. Def
. 

      

      

      

      

   

   

   

   

Obs.: Locais de preenchimento em destaque para Coord. ACS; esse formulário só terá validade 

mediante documentos comprobatórios. 

________________________________ 

Profº Marcos Joaquim Vieira 

Coordenador das Atividades Complementares e Sociais. 
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MODELO DE  RELATÓRIO DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES E OU 

SOCIAIS 

FACULDADES INTEGRADAS DO VALE DO IGUAÇU � UNIGUAÇU 

 

 

 

 

 

NOME(S) COMPLETO(S) 

 

 

 

 

 

 

 

RELATÓRIO DE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIÃO DA VITÓRIA � PR 2018
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NOME(S) COMPLETO(S) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

RELATÓRIO DE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES 
 

O presente relatório faz parte a proposta de desenvolvimento de horas sociais/horas complementares 
docursode  
do Centro Universitário Vale do Iguaçu  (Uniguaçu). 
Professor Orientador: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIÃO DA VITÓRIA � PR 2018 
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SUMÁRIO 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

Consiste na explicação sucinta, porém completa, das razões teóricas e/ou práticas que tornam 

relevante a realização da pesquisa. Explicita a área de conhecimento em que se insere a pesquisa a ser 

realizada (educação escolar, formação de professores, história das Normas técnicas: elaboração e 

apresentação de trabalho acadêmico-científico educação, filosofia da educação, tecnologias de 

informação e comunicação, currículo etc.), bem como o assunto escolhido para estudo (indisciplina, 

formação continuada, material didático, em que contexto, com quais pessoas, que nível ou série ...). 

 

2 JUSTIFICATIVA 

 

Justifica e fundamenta as razões da escolha do assunto, indicando questionamentos sobre as 

práticas e teorias existentes nesse universo, bem como articulando-os às necessidades de realização da 

pesquisa. O autor posiciona-se criticamente frente aos princípios e produtos científicos já constituídos 

na área escolhida para pesquisar, indicando as rupturas ou os aperfeiçoamentos ainda necessários, para 

os quais a pesquisa a realizar-se buscará contribuir. 

 

3 IDENTIFICAÇÃO DO EVENTO/ATIVIDA DEDESENVOLVIDA 

 

Nome:  

Local:  

Município: 

Profº Orientador: 

 

4 CARACTERÍZAÇÃO DOEVENTO 

Horário inicio: Horário término: Total de horas: 

Relato das atividades realizadas: 

Total de pessoas atendidas pelo Projeto: 
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 Instituições que receberam atendimento: 
 Número de encontros realizados no bimestre: 
  

 

5  FOTOS 

 

6 AVALIAÇÃO DISCENTE DA RELAÇÃO ENTRE ÁREA DE ATUAÇÃOE 
ATIVIDADE DESENVOLVIDA (texto informativo contendo resultados e conclusão) 

 

CONSIDERAÇÕESFINAIS 
 

* A estruturação do preenchimento do relatório de Atividades, deverá seguir normas de formação 

segundo o Manual de Normas da UNIGUAÇU
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MODELO DE  PROSPOSTA DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES E OU SOCIAIS 
Acadêmico(s): 

Curso: Período: 

 

1. IDENTIFICAÇÃO: 
Modalidade:(ESPECIFICAR SE MONITORIA, GRUPO DE ESTUDO, PROJETO DE 

EXTENSÃO, ETC) 

Local de Aplicação: 

Município: 

Data início: 

Prof. Oentador: 

 

 

2. JUSTIFICATIVA: 
(TEXTO JUSTIFICANDO A IMPORTANCIA DO PROJETO PARA SOCIEDADE) 

 

3. OBJETIVOS: 

Objetivo Geral: 

Objetivos Específicos: 

 

4. METODOLOGIA 
Descrição das Atividades: (ESPECIFICAR CADA ATIVIDADE QUE SERÁ REALIZADA 

COM MÁXIMO DE DETALHAES) 

 

5. RECURSOS 
Recursos Humanos: (TODAS AS PESSOAS ENVOLVIDAS NO PROJETO) 
Recursos Materiais: (TODOS MATERIAS UTILIZADOS) 
 

6. CRONOGRAMA: (ESPECIFICAR ONDE, QUANDO E HORÁRIO QUE ESTARÃO 

DESENVOLVENDO) 

 

 

Prof.º (nome do professor Orientador e assinatura)
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2.13 APOIO AO DISCENTE 

A IES implementa várias ações de apoio aos discentes do curso de Farmácia.  Os 

programas de extensão estão relacionados a todas as atividades que os acadêmicos 

desenvolverem durante o semestre, sendo que os mesmos, de acordo com o que for realizado, 

são revertidos em horas sociais e complementares, aos quais estão descrito conforme regimento 

abaixo: 

 

REGIMENTO INTERNO 

DO NÚCLEO DE APOIO AO DISCENTE DA UNIGUAÇU � NADU 

 

CAPÍTULO I 

NOÇÕES INTRODUTÓRIAS 

 

Art. 1º. O Núcleo de Apoio ao Discente da Uniguaçu (NADU) é um central de apoio que tem 

por premissa acompanhar o discente em conformidade com as diversas atividades 

desenvolvidas pelos cursos de graduação do Centro Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu), 

contribuindo para a melhoria do processo de aprendizagem e a interação entre a formação 

acadêmica com o mundo do trabalho e a realidade social. 

 

Parágrafo Único: o NADU também fará o acolhimento do ingressante, acompanhando-o no 

decorrer do primeiro ano letivo, bem como dos demais em caso de necessidade.  

 

CAPÍTULO II 

DAS FINALIDADES 

 

Art. 2º. O NADU tem por finalidade, a partir de suas atividades, planejar de forma diagnóstica, 

por meio de intervenções voltadas para o desenvolvimento de competências e habilidades no 

processo de aprendizagem, focando o desenvolvimento pessoal e profissional dos estudantes, 

com base no perfil do ingressante e do egresso de cada um dos cursos de graduação do Centro 

Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu). 
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Parágrafo Único: O NADU deverá manter o diálogo e trabalhar em consonância com seguintes 

órgãos da Instituição: 

 

a) Com o Núcleo de Acessibilidade (NAU) quando necessário fazer adaptações a estudantes com 

necessidades, bem como aprimorar a Instituição para Auxiliar na redução de barreiras 

estruturais, atitudinais, metodológicas, tecnológicas-digitais, programáticas, pedagógicas e de 

comunicação, de acordo com as normas da ABNT ✁ NBR 9050/2004, bem como o 

recomendado nas orientações legais de ordem federal; 

b) Com a Secretaria Acadêmica para que se mantenha informado sobre a situação administrativa 

dos acadêmicos para acompanhá-los e auxiliá-los no que for necessário; 

c) Com as Coordenações de Curso, para que possa auxiliá-las e apresentar os relatórios sobre os 

acompanhados dos acadêmicos; 

d) Com a Pró-Reitoria Acadêmica para, traçar objetivos, metas e planos de ações para o 

acompanhamento dos estudantes; 

e) Com o Setor Financeiro, para que possa orientar e apresentar soluções às questões financeiras 

dos acadêmicos; 

f) Com o Núcleo de Planejamento e Orientação do Ensino Superior (NOPESU) para desenvolver 

processos avaliativos e organizacionais ao que tange ao ensino, pesquisa e extensão. 

 

CAPÍTULO III 

DA ESTRUTURA E COMPOSIÇÃO 

 

Art. 3º. O NADU será composto por professores e funcionários técnico-administrativos, 

mantendo a seguinte composição: 

 

a) Duas (dois) pedagogas(os); 

b) Uma (um) psicopedagoga(o); 

c) Uma (um) psicóloga(o); 

d) Dois técnico-administrativos. 

 

Parágrafo Único: O NADU será coordenado pela Central do Acadêmico, com a supervisão 

direta da Coordenação Acadêmica da Instituição. 
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CAPÍTULO IV 

DOS OBJETIVOS 

 

Art. 4º. O NADU terá como objetivos: 

 

a) Identificar e minimizar as lacunas que os alunos trazem de sua formação anterior, promovendo 

mecanismos de nivelamento, e recuperação da aprendizagem, oferecendo condições para 

aprendizagens significativas; 

b) Acompanhar os acadêmicos ao longo da graduação, assistindo-os em suas dúvidas e ansiedades, 

favorecendo o desenvolvimento pessoal, social e cultural essenciais à formação deste futuro 

profissional, possibilitando-lhe uma participação efetiva na melhoria da qualidade de ensino, 

focando a aprendizagem e o desenvolvimento de competências e habilidades; 

c) Desenvolver mecanismos de acolhimento e acompanhamento do ingresso, a partir do perfil do 

ingresso de cada curso de graduação da Instituição; 

d) Investir nas potencialidades e disponibilidades evidenciadas pelos alunos, por meio do estímulo 

à canalização desse diferencial em monitorias de ensino; 

e) Identificar e minimizar os problemas de ordem psicológica, pedagógica ou psicopedagógica 

que interfiram na aprendizagem, por meio de ações de aconselhamento, espaços para reflexão 

e debate e encaminhamento para clínicas, se for o caso; 

f) Oferecer um acolhimento especial aos alunos novos, ingressantes por processo seletivo ou por 

transferência viabilizando sua integração ao meio universitário; 

g) Incluir os alunos com necessidades educacionais especiais advindas de deficiências físicas, 

visuais e auditivas, através de ações específicas; 

h) Disponibilizar serviços de orientação profissional e vocacional, através de visitas, palestras, 

oficinas, aplicação e análise de testes vocacionais; 

i) Contribuir com o atendimento e dar encaminhamento para o aluno espectro autista. O aluno 

será atendido em suas necessidades e dificuldades referentes a sua vida escolar, à sua 

aprendizagem e qualidade de relacionamento que mantém com seus pares na instituição, no 

trabalho e na família; 

j) Orientar os alunos concluintes de cursos de graduação para inserção no mercado de trabalho 

por meio de oficinas sobre planejamento de carreira, orientações sobre a elaboração do 

Curriculum Vitae, preparação para entrevista de emprego e outras atividades relacionadas às 

demandas dos concluintes; 
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k) Colaborar com a manutenção do clima de trabalho institucional, através do cultivo da 

excelência das relações interpessoais;  

l) Enfatizar a participação discente no processo de autoavaliação institucional utilizando seus 

resultados como forma de articulação do apoio que necessitam; 

m) Fortalecer a interlocução e participação dos discentes com todos os setores da Instituição. 

 

CAPÍTULO V 

DAS ÁREAS DE INTERVENÇÃO 

 

Art. 5°. As orientações e aconselhamentos do NADU visam: 

 

a) Orientação aos casos relativos às dificuldades de aprendizagem e estudo, proporcionando o 

nivelamento e processos de acompanhamento do discente nas atividades curriculares; 

b) Acolher e orientar os ingressantes dos cursos de graduação do Centro Universitário Vale do 

Iguaçu; 

c) Encaminhamento para profissionais e serviços especializados, dependendo da situação 

apresentada; 

d) Orientação relativa às dificuldades de relacionamento interpessoal que ofereçam dificuldades 

de adaptação, motivação e organização na dimensão acadêmica e profissional; 

e) Orientação aos encaminhamentos da Pró-Reitoria Acadêmica, Coordenação de Curso, Corpo 

Docente, Coordenação de Estágios e Comissão Própria de Avaliação (CPA); 

f) Orientação às demandas relacionadas à profissão e à formação profissional, com base no perfil 

do egresso. 

 

Art. 6º. As orientações consistem em: 

 

a) Apoio Psicológico; 

b) Apoio Pedagógico; 

c) Apoio Psicopedagógico; 

d) Orientação profissional e vocacional; 

e) Orientação acadêmica; 

f) Adaptação curricular em conjunto com o Núcleo de Acessibilidade; 

g) Processos de nivelamento com base no acompanhamento curricular. 
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CAPÍTULO VI 

DAS ATRIBUIÇÕES 

 

Art. 7°. São atribuições do NADU: 

 

a) Elaborar o Plano de Ação semestral, tendo como base estrutural os diferentes programas 

temáticos de apoio, em consonância com as atividades de cada curso de graduação da 

Instituição; 

b) Realizar reuniões com as Coordenações de Curso e demais setores da Instituição, tendo em 

vista o levantamento de alternativas de solução para fragilidades discentes detectadas e as 

possibilidades de apoio do NADU; 

c) Desenvolver as ações previstas para cada programa temático de apoio no Plano Semestral; 

d) Realizar triagem e encaminhamento para as orientações previstas no caput do Art. 6º deste 

Regimento Interno; 

e) Elaborar relatório Semestral das ações desenvolvidas pelo Núcleo. 

f) Acompanhar os processos de nivelamento e adaptação curricular dos cursos de graduação e 

pós-graduação. 

 

CAPÍTULO VII 

DO FUNCIONAMENTO 

 

Art. 8º. O NADU funcionará durante os horários de aula, sendo manhã e noite, para que possa 

atender às demandas apresentadas pela Instituição no período em que os acadêmicos estão na 

Instituição. 

 

Parágrafo único - O docente ou integrante do NADU que identificar a necessidade de 

atendimento psicológico, pedagógico, ou psicopedagógico em sala de aula, ou no convívio 

social de algum acadêmico, deverá buscar a coordenação do NADU para preenchimento de 

uma ficha de identificação de problemática e encaminhamento para futura solicitação de 

comparecimento do ao Núcleo para atendimento. 

 

Art. 9º. Os atendimentos realizados pelo NADU visam a promover uma maior adequação do 

discente/docente ao processo pedagógico e psicopedagógico em suas vertentes emocionais, de 

aprendizagem, de ensino e de interação com os demais participantes desta relação. 
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Art. 10º. Os atendimentos serão registrados em formulários específicos (prontuários) para essa 

finalidade, resguardados o sigilo e privacidade das informações prestadas pelo corpo docente e 

discente, especialmente no que se refere às sessões de aconselhamento e atendimento individual 

feitas pelos profissionais de psicologia, conforme as normas e resoluções do Profissional; 

 

Art. 11. Ao final de cada semestre letivo, o NADU encaminhará à Pró-Reitoria Acadêmica um 

relatório com a finalidade de sistematizar os dados de atendimento e compor documento que 

relacione, qualitativa e quantitativamente, as atividades exercidas pelo NADU e que proponha 

ações para melhorias na comunidade acadêmica.  

 

Art. 12. Caberá aos profissionais que atuam no NADU, a responsabilidade pela manutenção do 

sigilo profissional quanto aos atendimentos e documentação, observando-se os seguintes 

parâmetros:  

 

a) Os relatórios não deverão identificar os atendidos, em respeito ao sigilo das sessões, sendo 

relacionados apenas numericamente e de forma ampla, os atendimentos individuais e em grupo; 

b) Os prontuários dos atendidos devem ser guardados em armários fechados e trancados, permitido 

o respectivo acesso somente aos membros do NADU; 

c) É vedado aos discentes, docentes e corpo administrativo, inclusive aos membros das 

Coordenações, a leitura dos prontuários, de maneira a preservar a integridade social e moral dos 

atendidos. 

 

CAPÍTULO VIII 

DA AVALIAÇÃO DO NÚCLEOO DE ACOMPANHAMENTO DO DISCENTE DA 

UNIGUAÇU � NADU 

 

Art. 13. A avaliação das ações de apoio desenvolvidas pelo NADU será realizada em conjunto 

com a Comissão Própria de Avaliação (CPA), visando, sempre, propor ações de melhoria para 

o apoio discente. 

 

CAPÍTULO IX 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
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Art. 14. Os casos omissos neste Regimento Interno serão resolvidos pelo Núcleo de Apoio ao 

Discente da Uniguaçu, ouvindo a Pró-Reitoria Acadêmica da Instituição. 

 

Art. 15. O presente Regimento Interno entra em vigor na data de sua aprovação pelo Conselho 

Superior Universitário (CONSU), revogadas as disposições em contrário. 

 

União da Vitória, 02 de abril de 2019. 

 

 

 

 

Prof. Atilio A. Matozzo 
PRÓ-REITOR ACADÊMICO  

 

1.10 APOIO FINANCEIRO 

 

A IES possui políticas institucionais de apoio ao desenvolvimento acadêmico dos 

discentes por meio de bolsas de estudo e financiamento com o objetivo de incentivar a 

continuidade dos estudos, visando à inclusão social e neste caso, minimizar as dificuldades 

financeiras encontradas pelos acadêmicos devidamente matriculados Os principais incentivos 

estão descritos no Regulamento da IEs.   

 

1.10.1 Regulamento do Programa de Incentivos Financeiros, Bolsas e Financiamentos do 

Centro Universitário Vale do Iguaçu (UNIGUAÇU) 

 

 

REGULAMENTO DO PROGRAMA DE INCENTIVOS FINANCEIROS, BOLSAS E 

FINANCIAMENTOS 

DO CENTRO UNIVERSITÁRIO VALE DO IGUAÇU (UNIGUAÇU) 

 

CAPÍTULO I 

DO CONCEITO E OBJETIVOS 
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Art. 1º. O Centro Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu), visando a permanência de seus 

acadêmicos de graduação e pós-graduação, desenvolve práticas de incentivo, de criação de 

bolsas e facilitação de financiamentos estudantis próprios, além de manter os programas 

governamentais, como Prouni e Fies, por meio de sua qualificação frente ao Ministério da 

Educação (MEC). 

 

Art. 2º. A gestão do Programa de Incentivos Financeiros, Bolsas de Estudos e de 

Financiamentos ficará a cargo da Central do Acadêmico e do Setor Financeiro, sendo o Setor 

Financeiro o responsável central da gestão, ouvida a Reitoria da Instituição. 

 

Art. 3º. Os objetivos do Programa são: 

 

a) Proporcionar o acesso de estudantes carentes, ou com baixa renda aos cursos de graduação e 

pós-graduação do Centro Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu); 

b) Constituir políticas de inclusão social dentro da Instituição; 

c) Estimular o desenvolvimento pleno de sujeitos transformadores da realidade local, regional e 

nacional; 

d) Ampliar a procura por cursos de graduação e pós-graduação que servirão de modificadores da 

sociedade; 

e) Empreender o conhecimento de forma expansiva e igualitária, levando em consideração a 

formação de um profissional de excelência no mercado; 

f) Incentivar o desenvolvimento pleno dos discentes em todas suas frentes; 

g) Proporcionar a egressos, professores e demais funcionários o desenvolvimento pleno e 

continuado de sua formação; 

h) Manter a saúde financeira da instituição com o ingresso de novos alunos, bem como o 

desenvolvimento pleno conforme previsto no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI). 

 

CAPÍTULO II 

DAS ATRIBUIÇÕES DO PROGRAMA 

 

Art. 4º. O Programa de Incentivos Financeiros, Bolsas e Financiamentos, por meio de seus 

gestores, terá as seguintes atribuições: 
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a) Coordenar e supervisionar a implantação e a operacionalização dos incentivos, bolsas e 

financiamento de que tratam este regulamento; 

b) Propiciar a articulação com os demais órgãos administrativos e pedagógicos da Instituição, 

podendo requerer informações, propor iniciativas e solicitar providências; 

c) Avaliar procedimentos de execução e propor medidas de fiscalização, ajustamento e 

aperfeiçoamento; 

d) Elaborar e submeter à apreciação da Reitoria do Centro Universitário Vale do Iguaçu 

(Uniguaçu) e aos Mantenedores, para avaliação e aprovação, o cronograma de implantação e 

execução do próprio Programa; 

e) Receber sugestões, críticas e denúncias e dar-lhes encaminhamento adequado; 

f) Dar assessoramento técnico e administrativo na implantação, execução, acompanhamento e 

avaliação dos Programas; 

g) Dialogar com os coordenadores de cursos, apresentando o Plano Semestral do Programa, 

sempre os mantendo informados; 

h) Buscar entendimento junto a entidades públicas e privadas objetivando firmar convênios e 

parcerias; 

i) Realizar o exame e avaliação dos processos seletivos dos Programas, conforme disciplinado em 

regulamento próprio e previsto no PDI; 

j) Manter atualizada a lista dos acadêmicos beneficiários dos Programas, por meio de 

acompanhamento contínuo, com produção de relatórios; 

k) Divulgar os incentivos, bolsas e financiamentos presentes no Programa. 

 

CAPÍTULO III 

DAS CATEGORIAS E DEFINIÇÕES 

 

Art. 5º. O programa será divido nas seguintes categorias, considerando as abrangências de cada 

uma delas: 

 

a) Bolsas de estudos; 

b) Incentivos financeiros:  

c) Financiamentos. 

  

Art. 6º. São Bolsas de Estudos da Instituição: 
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a) Programa Universidade para Todos (Prouni): Programa do Governo Federal que concede bolsas 

integrais ou parciais de estudo, conforme procedimento próprio realizado por meio de 

legislação específica a qual as Centro Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu) se enquadram, 

tendo, no rol dos seus cursos de graduação, bolsas a serem preenchidas ao início de cada ano 

letivo; 

b) Bolsa Universitária: o acadêmico, semestralmente, poderá se inscrever para estagiar na 

Instituição, tendo o desconto em sua mensalidade relativa às horas de estágio, conciliando as 

teorias aprendidas em sala de aula com a prática efetiva nos setores em que desenvolverá suas 

atividades; 

c) Bolsa Universidade da Prefeitura: em parceria com a Prefeitura Municipal de União da Vitória, 

Paraná, o acadêmico participa de um processo seletivo para que possa concorrer a bolsas 

integrais, parciais, de forma anual, sendo que as mensalidades serão pagas pela prefeitura em 

forma de devolutiva de parte do Imposto Sobre Serviços (ISS) pago pela Instituição; 

d) Bolsa Esporte: os acadêmicos que são atletas ranqueados em suas categorias, poderão se 

inscrever para que possam gozar de bolsas parciais durante a realização do seu curso; 

e) Bolsa Estágio CIEE: a partir do convênio realizado com a Central de Integração Empresa-

Escola (CIEE) a instituição encaminha acadêmicos para a realização de estágios nas áreas do 

curso de graduação, ou pós-graduação; 

f) Bolsa de Monitoria: a partir das necessidades dos cursos de graduação e pós-graduação, por 

meio de processos próprios de seleção, os acadêmicos poderão se inscrever para o Programa de 

Monitoria Acadêmico-Científica da Instituição; 

g) Bolsa de Iniciação Científica: por meio da participação de grupos de estudos, nas áreas de 

Ciências Sociais e Aplicadas, Ciências da Saúde, Desenvolvimento, Tecnologia e Inovação e 

Ciências Agrárias. 

 

Art. 7º. São Incentivos Financeiros da Instituição: 

 

a) Indicação de aluno: ao indicar pessoas para estudarem na Instituição, os acadêmicos a partir do 

terceiro período de curso, terão 5% (cinco por cento) de desconto por indicação, sendo de forma 

acumulativa até chegar a 100% (cem por cento); 

b) Pontualidade: os acadêmicos que pagarem suas mensalidades até dia sete de cada mês, terão 

10% (dez por cento) de desconto na mensalidade; 
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c) Melhor aluno: os acadêmicos com maiores rendimentos em seus cursos, de forma semestral, 

receberão, descontos na mensalidade em conformidade com os parâmetros apresentados pelos 

gestores do programa; 

d) Desconto Familiar: acadêmicos com parentes em primeiro e segundo graus estudando na 

instituição terão descontos nas mensalidades; 

e) Funcionário e Professores: os funcionários e professores terão descontos nas mensalidades para 

estudarem na Instituição, em conformidade com o Regulamento de Capacitação Permanente da 

Instituição, tanto em cursos de graduação, como de pós-graduação; 

f) Programa Siga em Frente: prevê o desconto na mensalidade para formados em cursos Técnicos 

de nível médio nas áreas afins do curso de graduação. 

 

Art. 8º. São Financiamentos da Instituição: 

 

a) Programa de Financiamento Estudantil (FIES): programa do Governo Federal, que financia 

dentro de prazos específicos, as mensalidades do curso, de forma parcial ou integral a partir de 

demandas próprias e regulações específicas do próprio Governo Federal, oferecido pela 

Instituição por manter um ótimo padrão de seu IGC; 

b) Mensalidade Flex: é um programa que tem por objetivo facilitar o pagamento das mensalidades 

dos novos acadêmicos, os quais, ao aderirem ao programa, poderão parcelar até 50% da sua 

mensalidade. O estudante pagará durante a realização do curso 50% do valor, após formado 

terá até cinco anos para pagar os outros 50%, sem juros. 

c) Programa Estude: prevê a redução de até 50% da semestralidade durante a realização do curso. 

Depois de formado, o acadêmico continuará quitando os outros 50% de acordo com o valor 

atualizado da mensalidade. 

 

CAPÍTULO IV  

DA PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA 

 

Art. 9º. O Programa de Incentivos Financeiros, Bolsas e Financiamentos do Centro 

Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu) visa promover o acesso dos estudantes ao ensino 

superior e sua manutenção, principalmente daqueles com poucos recursos financeiros e de baixa 

renda.  
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Art. 10º. Para participação em cada uma das categorias, os acadêmicos deverão realizar o 

processo seletivo vestibular dentro das datas e prazos específicos, serem selecionadas e 

realizarem a matrícula com o devido pagamento desta para que se configurem como acadêmicos 

devidamente vinculados à Instituição e passem a frequentar as aulas. 

 

Parágrafo Único: Salvo Prouni e FIES, que são programas do Governo Federal e dependem de 

estabelecimentos legais e processos estabelecidos pelo próprio Governo, sendo seguido, pela 

Instituição os parâmetros, datas e procedimentos em conformidade com a legislação vigente 

para tal fim. 

 

Art. 11. Para inserção em cada categoria do Programa, serão lançados editais próprios 

coordenados e organizados pela Gestão do programa, levando em consideração os seguintes 

requisitos fundamentais: 

 

a) Comprovação de renda bruta familiar per capita, a partir das solicitações presentes nos editais, 

de forma semestral que não ultrapasse a dois salários mínimos; 

b) Matrícula no curso em que deseja cursar, efetivada e paga; 

c) Não acumular bolsa, financiamento ou incentivos, exceto o bolsa indicação, que pode ser 

acumulativo. 

 

§ 1º. Os processos para PROUNI e FIES não levam em consideração a alíneas deste Artigo. 

 

§ 2º. Algumas categorias levarão em consideração seus Editais próprios, não seguindo 

necessariamente o que prevê as alíneas deste Artigo, por serem categorias mais específicas. 

 

§ 3º. Caso o aluno esteja enquadrado em alguma categoria e se inscreva para seleção de bolsa 

de iniciação científica, em conformidade com as regras próprias da categoria, com base no 

Regulamento Interno do Programa de Iniciação Científica do Centro Universitário Vale do 

Iguaçu (UNIGUAÇU), este poderá acumular benefício. 

 

Art. 12. Em caso de reprovação os acadêmicos beneficiados pelo Programa poderão perder o 

benefício, dependendo da categoria e do que está previsto no edital específico.  

 

§ 1º. PROUNI e FIES seguirão os procedimentos determinados pelo Governo Federal. 
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§ 2º. Alunos com até duas dependências não perderão o benefício, salvo decisão da Comissão 

Gestora do Programa. 

 

CAPÍTULO VI 

DAS NORMAS DAS CATEGORIAS 

 

Art. 13. Para as bolsas de estudo será seguido o que prevê o caput dos Artigos 9º, 10º e 11 do 

presente Regulamento Interno, incluindo os parágrafos.  

 

Art. 14. Para os financiamentos será seguido procedimentos próprios, especificados em editais, 

sendo obrigatório a apresentação de um fiador em conformidade com a legislação vigente e em 

conformidade com as políticas financeiras da Instituição e sua mantenedora. 

 

Art. 15. Para os incentivos será seguido procedimentos próprios, especificados em editais e 

levando em consideração o que é previsto no caput dos Artigos 9º, 10º e 11 do presente 

Regulamento Interno, incluindo os parágrafos. 

 

CAPÍTULO VII 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 16. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Gestão do Programa, ouvida a 

Reitoria da Instituição. 

 

Art. 17. O presente Regulamento Interno entrará em vigor na data de sua aprovação pelo 

Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONSEPE), salvo disposições ao contrário. 

 

União da Vitória, 02 de abril de 2019. 

 

 

Profª. Marta Borges Maia 
REITORA 

 
 
 

2.10.2 Apoio a Participação em Eventos  
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REGULAMENTO DO PROGRAMA DE APOIO 

À REALIZAÇÃO DE EVENTOS INTERNOS E EXTERNOS 

DO CENTRO UNIVERSITÁRIO VALE DO IGUAÇU (UNIGUAÇU) 

 

CAPÍTULO I 

DO CONCEITO E OBJETIVOS 

 

Art. 1º. O Programa de Apoio à Realização de Eventos Internos e Externos do Centro 

Universitário Vale do Iguaçu (UNIGUAÇU) prevê, em todas as suas frentes, o desenvolvimento 

e a promoção de eventos e atividades de caráter acadêmico-científico, em conjunto com o 

Programa de Extensão e com o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONSEPE) e com a 

Secretaria Acadêmica e a Secretaria de Pós-Graduação do Centro Universitário Vale do Iguaçu 

(UNIGUAÇU). 

 

Art. 2º. O Programa de Apoio à Realização de Eventos Internos e Externos do Centro 

Universitário Vale do Iguaçu (UNIGUAÇU) tem como objetivos: 

 

a) Organizar e promover eventos acadêmico-científicos, como semanas culturais, simpósios, 

cursos, painéis, seminários, entre outros, em conjunto com o Programa de Extensão, com o 

Programa de Expansão Cultural e Preservação da Memória Local e Regional; 

b) Realizar eventos que contemplem as áreas: Ciências Sociais e Aplicadas, Ciências da Saúde, 

Desenvolvimento, Tecnologia e Inovação e Ciências Agrárias, para desenvolver projetos 

integrados ao ensino e a pesquisa de modo interdisciplinar, realizadas através de atividades 

permanentes e/ou temporárias, de caráter educativo, cultural, artístico e/ou científico, 

desenvolvidas através de ações sistematizadas e voltadas a questões acadêmicas e sociais 

relevantes; 

c) Promover o desenvolvimento social, por meio da relação direta entre ensino e pesquisa, 

integrando-os com as demandas do mundo do trabalho, bem como as demandas sociais, 

contribuindo para o aperfeiçoamento, a reformulação e a implementação de concepções práticas 

do currículo acadêmico, aliado ao perfil do egresso ao que tange à produção do conhecimento; 

d) Fomentar eventos acadêmicos que levem em consideração os saberes e fazeres populares, 

garantindo assim os valores democráticos de igualdade e de direitos, respeito à pessoa e a 

sustentabilidade ambiental, social e do conhecimento; 
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e) Participar do processo de desenvolvimento da sociedade nas mais diversas áreas, de forma 

dinâmica e qualitativa, buscando caminhos alternativos para atender as demandas necessárias 

para a transformação de realidades; 

f) Dinamizar a relação entre teoria e prática, de forma democrática, tendo como referência o 

processo de aprendizagem fomentada pelos cursos de graduação e pós-graduação do Centro 

Universitário Vale do Iguaçu (UNIGUAÇU); 

g) Difundir saberes, ciência e cultura, respeitando à igualdade, a diversidade, em busca do 

desenvolvimento social; 

h) Formar cidadãos capazes de responder, antecipar e criar respostas às questões levantadas pela 

sociedade, servindo de agente transformador da realidade. 

i) Disciplinar os relacionamentos, na área de Eventos Acadêmicos, entre os membros do corpo 

docente, discente e do corpo técnico-administrativo da Instituição; 

j) Contribuir para a integração entre as instâncias administrativas e acadêmicas que compõem a 

estrutura organizacional da Instituição. 

k) Orientar e regulamentar os eventos acadêmico-científicos da Instituição, as competências de 

sua administração e as áreas de interação com as demais atividades acadêmicas e órgãos da 

administração do Centro Universitário Vale do Iguaçu (UNIGUAÇU); 

l) Promover, o estímulo à cultura acadêmico-científica por meio de eventos e atividades na própria 

Instituição e na comunidade externa, buscando parcerias com órgãos públicos e privados da 

região; 

m)  Desenvolver programas, cursos, projetos, eventos e prestação de serviço, integradores da 

Universidade com a comunidade, de cunho educativo, científico, tecnológico e artístico-

cultural, promovendo a integração entre a teoria e prática na formação dos futuros profissionais, 

capacitados a responder, antecipar e criar respostas às questões da sociedade; 

n) Incentivar a produção de conhecimento, de aprendizado mútuo e de realização de ações 

simultâneas transformadoras entre universidade e sociedade; 

o) Manter comunicação permanente com os outros setores da sociedade e sua problemática, numa 

perspectiva contextualizada; 

p) Promover e ampliar a prática pedagógica com conteúdos interdisciplinares e transdisciplinares, 

onde a relação escola-professor-aluno-sociedade se dá sob a forma de intercâmbio, de interação, 

de influência e de modificação mútua, de desafios e de complementaridade; 

q) Estimular aos integrantes da comunidade acadêmica para a vivência social, política, 

profissional, solidária e coparticipativa entre Instituição e a sociedade. 
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CAPÍTULO II 

DA ORGANIZAÇÃO DO PROGRAMA E ATRIBUIÇÕES DOS MEMBROS 

 

Art. 3º. O Programa será gerido pela Coordenação Acadêmica, em conjunto com as 

coordenações dos cursos de Graduação e Pós-Graduação.  

Parágrafo Único: Para cada evento será nomeado uma Comissão Organizadora, composta por 

presidente, secretário e membros. 

 

Art. 4º. São atribuições do Presidente da Comissão Organizadora: 

 

a) Cumprir e fazer cumprir o presente regulamento; 

b) Planejar e coordenar a execução de cursos e eventos acadêmico-científicos e de ação 

comunitária da Instituição, a partir da definição das suas linhas prioritárias, com o intuito de 

promover, em consonância com os objetivos institucionais, a integração dos segmentos da 

comunidade universitária e desta com a comunidade externa; 

c) Apresentar ao Programa o plano de metas e a programação das ações a serem desenvolvidas; 

d) Calendarizar os eventos e reuniões do Programa; 

e) Possibilitar condições para a implementação, de forma articulada, dos programas, projetos, 

cursos, demais atividades e ação comunitária; 

f) Planejar, supervisionar e avaliar a execução dos serviços prestados à comunidade interna e 

externa; 

g) Articular-se com os demais membros da Comissão Organizadora na execução e avaliação de 

eventos e demais atividades científico-acadêmicas ou ação comunitária; 

h) Assistir aos professores visitantes nacionais e estrangeiros, bem como estudantes-convênio, 

visando à sua integração na comunidade universitária; 

i) Ampliar os canais de comunicação e divulgação com a comunidade interna e externa em 

conformidade com o que prevê o Artigo 12 do Capítulo IV do Regulamento Interno do Processo 

de Comunicação Interna e Externa do Centro Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu); 

j) Manter a interlocução com o Núcleo de Acessibilidade do Centro Universitário Vale do Iguaçu 

(Uniguaçu) no sentido de promoção da acessibilidade em todas as suas frentes na organização 

e condução dos eventos e demais atividades realizadas pelo Programa; 

k) Promover a interlocução do Programa com a rádio da instituição; 
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l) Manter a parceria e a interlocução com a Secretaria Acadêmica para registros e certificações 

dos eventos e atividades. 

m)  Articular parcerias para a realização de eventos e de atividades de extensão e de ação 

comunitária, em conjunto com o Programa de Extensão da Instituição; 

n) Apoiar administrativamente as iniciativas da comunidade interna e externa, no planejamento e 

na execução dos eventos, projetos, cursos e demais atividades de natureza acadêmica, cultural 

e artística; 

o) Propor, organizar e divulgar eventos e atividades em conjunto com o Programa de Extensão, 

com o Programa de Iniciação Científica e com o Programa de Expansão e Preservação da 

Memória Local do Centro Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu). 

p) Exercer todas as demais funções próprias ou correlatas à gestão da organização e promoção dos 

eventos e atividades. 

 

Art. 5º. São funções do Secretário do Programa: 

 

a) Cumprir e fazer cumprir o presente Regulamento; 

b) Estar alinhado com o presidente e demais membros da Comissão Organizadora auxiliar no 

processo da realização dos eventos; 

c) Elaborar relatórios e demais documentos relacionados a realização dos eventos; 

d) Secretariar as reuniões do programa, assessorando o Presidente da Comissão; 

e) Elaborar relatório parcial e final das atividades desenvolvidas; 

f) Organizar dados e informações que se relacionem, direta ou indiretamente, com os eventos a 

serem desenvolvidos; 

g) Controlar e organizar a participação da comunidade acadêmica, assegurando o processo de 

inscrição nos eventos, bem como as demais atribuições inerentes ao evento;  

h) Assegurar a logística e a infraestrutura dos eventos e atividades; 

i) Garantir, em conjunto com a Coordenação Acadêmica da Instituição, a certificação dos 

participantes do evento; 

j) Exercer outras atribuições inerentes à função e concernentes ao bom funcionamento dos eventos 

e demais atividades, que venham a ser delegadas pelo Presidente da Comissão, ou que lhe sejam 

delegadas ou solicitadas pela coordenação. 

 

Art. 6º. São funções dos demais membros do programa: 
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a) Cumprir e fazer cumprir o presente regulamento; 

b) Estar alinhado com o presidente e demais membros da Comissão Organizadora;  

c) Auxiliar no processo da realização dos eventos; 

d) Participar das reuniões referentes à organização e promoção dos eventos e atividades; 

e) Assegurar o bom funcionamento dos eventos e demais atividades, durante todos os estágios de 

sua realização; 

f) Flexibilizar suas ações de acordo com as necessidades decorrentes dos eventos; 

g) Assegurar o procedimento correto de presença e a verificação da frequência dos membros da 

comunidade acadêmica nos eventos e demais atividades, para futura validação e certificação; 

h) Auxiliar o Secretário da Comissão no que tange aos dados referentes a participação acadêmica 

nos eventos e atividades; 

i) Exercer outras atribuições inerentes à função e concernentes ao bom funcionamento dos eventos 

e demais atividades, que venham a ser delegadas pelo Presidente da Comissão, pelo Secretário 

ou que lhe sejam delegadas ou solicitadas pela coordenação. 

 

CAPÍTULO III 

DA PROMOÇÃO DE EVENTOS E ATIVIDADES 

 

Art. 7º. Os eventos e atividades serão calendarizados ao início de cada ano letivo, bem como 

planejados a partir de um Plano de Atividades a ser organizado e executado pela equipe 

responsável e devidamente designado por documentação competente expedida pela Reitoria do 

Centro Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu). 

 

Parágrafo Único: Na organização e execução dos eventos e atividades será respeitada a 

individualidade e autonomia de cada curso de graduação e pós-graduação, levando-se em 

consideração o que é previsto nos Projetos Pedagógicos de cada curso. 

  

Art. 8º. Serão eventos e atividades do Programa de Apoio à Realização de Eventos Internos do 

Centro Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu): 

  

a) Mostras; 

b) Simpósios; 

c) Seminários; 

d) Cursos; 
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e) Painéis; 

f) Demais eventos e atividades de cunho artístico, cultural e de expansão que se encaixem 

nos objetivos do Programa e estão alinhados aos perfis dos cursos de graduação e pós-

graduação, ou cursos de extensão. 

  

Parágrafo Único: Cada curso terá a autonomia, a partir de suas Diretrizes, para propor ao 

Programa eventos e atividades que sejam de seu interesse, alinhado aos objetivos presentes no 

caput do Art. 3º e todas suas alíneas. 

  

Art. 9º. Os eventos e atividades apresentadas no caput do Art. 8º e suas alíneas serão definidos 

e caracterizados em conformidade com as demandas da Instituição e de seus cursos, podendo 

ser realizado uma mescla de eventos e atividades, o que será definido por meio de 

documentação própria elaborada pela Equipe do Programa, sendo composto por: 

a) Projeto do evento ou atividade; 

b) Relatório do evento ou atividade; 

c) Avaliação do evento ou atividade. 

 

Art. 10º. Estão entre as atividades realizadas pelo Programa os simpósios respectivos de cada 

uma das 4 (quatro) áreas, sendo eles: 

 

a) Semana de Tecnologia da Uniguaçu (SemTec), compreendendo a área de Desenvolvimento, 

Tecnologia e Inovação; 

b) Simpósio da Saúde, compreendendo a área de Ciências da Saúde; 

c) Simpósio das Agrárias, compreendendo a área de Ciências Agrárias; 

d) Simpósio das Ciências Sociais, compreendendo a área de Ciências Sociais e Aplicadas. 

 

Parágrafo Único: Os simpósios realizar-se-ão em contraturno, servindo às horas 

complementares previstas nos Projetos Pedagógicos de Cursos.   

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 
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DAS CERTIFICAÇÕES E VALIDAÇÕES 

  

Art. 10. A certificação, ou validação, dos eventos e atividades será realizada por meio do 

cumprimento do que se apresenta no Art. 9º e suas alíneas e apresentado à Coordenação 

Acadêmica da Instituição, com posterior encaminhamento à Secretaria Acadêmica para devida 

certificação, ou validação. 

  

Parágrafo Único: O prazo para realização do processo de certificação, ou validação, será 

expedido pela Secretaria Acadêmica em conformidade com seus regulamentos e demandas 

internas. 

 

CAPÍTULO V 

DOS INCENTIVOS E VALORES 

 

Art. 12. Os eventos internos terão o apoio financeiro da Instituição, bem como logístico, para a 

realização de eventos, desde que seja seguido o que se prevê no caput dos Artigos 7º, 8º, 9º e 

10º e suas alíneas, do presente Regulamento. 

 

Parágrafo Único: O Projeto com os valores a serem destinados ao evento deverão ser entregues 

à Coordenação Acadêmica nos prazos estipulados por editais próprios. 

 

Art. 13. A Comissão Organizadora de cada evento poderá fazer pedidos de subsídios financeiros 

ao Instituto Sul Paranaense de Altos Estudos (ISPAE) em conformidade com as demandas do 

Instituto e documentação própria. 

 

Art. 14. A Comissão Organizadora de cada evento poderá solicitar apoio financeiro às agências 

de Fomento, como CNPq, CAPES, Fundação Araucária, entre outras, seja públicas ou privadas, 

a qualquer momento, sendo de responsabilidade da Comissão os trâmites necessários. 

 

CAPÍTULO V 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 15. Os casos omissos neste Regulamento Interno serão analisados e julgados pela 

Coordenação do Programa, ouvida a Reitoria do Centro Universitário Vale do Iguaçu 
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(Uniguaçu). 

 

Art. 16. O presente Regulamento entrará em vigor a partir da sua data de aprovação pelo 

Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONSEPE), salvo as disposições ao 

contrário. 

 

União da Vitória, 02 de abril de 2019. 

 

 

Profª. Marta Borges Maia 
REITORA 

 

 
1.10.3 Apoio Pedagógico ao Discente 
 

Os processos de apoio pedagógico aos discentes iniciam-se em sala de aula. A percepção 

do professor, aliado ao trabalho dos coordenadores, é base para o apoio pedagógico do 

acadêmico. Por meio desta identificação e interação, os discentes que apresentarem algum tipo 

de problema relacionado à aprendizagem, comunicação, conduta ou sociabilização serão 

encaminhados, em um primeiro momento, para a coordenação do curso. De posse das 

informações pertinentes, os coordenadores avaliam os fatos e discutem com a coordenação 

pedagógica os procedimentos a serem adotados. 

1.10.4  Acompanhamento Psicopedagógico 

Seguindo a estrutura do Regimento Institucional, a IES conta com a Coordenação 

Acadêmica e Pedagógica. A ela, está vinculado o CAA - Centro de Apoio ao Acadêmico, criado 

para aprimorar as condições pedagógicas e psicológicas que interferem diretamente no ensino 

e aprendizagem. O CAA tem por finalidade assessorar alunos no que diz respeito à melhoria da 

ação pedagógica e relacional. Em parceria com Coordenação acadêmica e pedagógica e em 

consonância com a Coordenação do Curso, o CAA adota um trabalho democrático, 

oportunizando diálogos permanentes com alunos estabelecendo uma práxis inovadora. 

A Coordenação Acadêmica e Pedagógica por sua vez, em permanente contato com o 

CAA, tem como finalidade apoiar as Coordenações de cursos na orientação pedagógica dos 

docentes e promover a capacitação docente continuada, auxiliando para uma melhor qualidade 

no ensino-aprendizagem. 
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O atendimento psicopedagógico é realizado pelo Centro de Apoio ao Acadêmico 

(CAA). O acadêmico, após entrevista preliminar com o responsável pelo CAA, recebe 

orientações ou é encaminhado ao profissional competente, de acordo com a necessidade. O 

objetivo é proporcionar aos acadêmicos da IES, um espaço terapêutico para orientação, 

clarificação de entendimento e busca de possíveis soluções às situações de conflito que, naquele 

momento, possam interferir no processo de aprendizagem. O CAA foi criado em 24 de abril de 

2002, com o objetivo de atender, orientar e encaminhar os acadêmicos com algum conflito 

comprometedor do processo de aprendizagem, aos setores de competência dos profissionais 

que compõe o quadro de docentes desta instituição. Os atendimentos e orientações prestados 

aos acadêmicos não implicam em soluções diretas e imediatas para os problemas apresentados, 

podendo gerar reencaminhamento a profissionais competentes para os casos específicos. Os 

acadêmicos são atendidos nas dependências da instituição de ensino, em horários pré- 

determinados, agendados com a Coordenação Acadêmica em entrevistas individuais. Estas 

entrevistas são realizadas de segunda-feira a sexta-feira em horários pré-determinados e num 

segundo momento, os acadêmicos são encaminhados para o atendimento psicológico, médico, 

nutricional, advocatício e pedagógico. 

 

1.10.5 Mecanismos de Nivelamento 

Desde o primeiro semestre de 2005 são oferecidos cursos de nivelamento em química, 

matemática e biologia com o objetivo de aparar discrepâncias oriundas do ensino médio. Os 

cursos de nivelamento são oferecidos sempre que novas turmas sejam formadas para os 

semestres letivos. Adicionalmente, a coordenação do curso, com o apoio da direção da IES, 

oferece cursos de extensão com base nas avaliações realizadas nas reuniões de colegiado sobre 

o andamento do Curso ou a partir das necessidades expressadas pelos acadêmicos junto à 

coordenação ou do corpo docente. Nas atividades culturais, como a Semana Cultural, Semana 

Acadêmica de Farmácia e o Encontro de Iniciação Científica, são oferecidos minicursos de 

curta duração direcionados para a complementação do conteúdo e o estímulo à pesquisa. Ainda, 

segundo a disponibilidade, o corpo docente ministra atividades extraordinárias abordando 

temas específicos relacionados às disciplinas. 
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1.10.6  Programa de Acompanhamento de Egressos 

 
O curso de Farmácia possui dez turmas de egressos. Para acompanhamento dos mesmos, 

a IES possui um cadastro onde são atualizados os dados deles, periodicamente, permitindo o 

contato para um acompanhamento adequado do mesmo e levantamento do perfil sócio-

econômico-profissional estabelecido após a formatura. Este cadastro permite a reorientação dos 

aspectos acadêmicos que se mostrarem desajustados à formação de um profissional atualizado 

e participante do espaço ocupacional do Farmacêutico. 

Além desse instrumento oficial da IES, o colegiado do curso mantém contatos informais 

com os alunos egressos, uma vez que muitos deles atuam em empresas de municípios da região 

sul do Paraná e planalto norte de Santa Catarina. 

O acompanhamento dos egressos é um instrumento que possibilita uma contínua 

avaliação da instituição, através do desempenho profissional dos ex-alunos, podendo contribuir 

para reorganização do processo ensino/aprendizagem, considerando elementos da realidade 

externa à instituição que apenas o diplomado está em condições de perceber, visto que passa a 

atuar e experimentar as consequências dos aspectos vivenciados durante sua graduação. 

As Centro Universitário Vale do Iguaçu  (Uniguaçu), preocupadas com o presente e o 

futuro de seus acadêmicos constituiu em 2009 a Central de Atendimento Acadêmico, a qual é 

responsável, juntamente com a Coordenação Acadêmica e Apoio Pedagógico, pelo 

acompanhamento dos estudantes ingressantes e egressos. 

Um dos principais compromissos da Uniguaçu como Instituição de Ensino Superior é 

contribuir com a formação integral do acadêmico, sendo entendido o conceito de formação 

integral, como aquele que contempla, além das competências técnicas solicitadas pelo mercado 

de trabalho, a consolidação de princípios, valores e comportamentos determinantes para todos 

os segmentos de sua vida. Diante de tal constatação, a instituição de ensino coloca como 

prioridade a inserção dos recursos humanos por ela formados no mercado de trabalho e repensa 

a relação mundo acadêmico versus mundo produtivo, percebendo o seu papel integrador, a sua 

autonomia, resgatando a sua identidade e investindo na formalização de parcerias, onde cada 

parte envolvida tem contribuições valiosas a oferecer. 

Com isso, a diferença entre o que o mercado de trabalho exige e o que a Instituição 

oferece pode ser amenizada por meio de reformas significativas que estão muito além da 

construção de conhecimento. Uma política de acompanhamento de egressos por parte das 

instituições de ensino reforça a integração que ora se faz necessária entre a escola e o mercado 
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de trabalho. Planejar e traçar uma carreira torna-se primordial para o sucesso profissional no 

mundo globalizado. E planejar uma carreira é escolher um segmento de atuação para o qual se 

deve preparar-se, usando as ferramentas necessárias que trarão a especialização e o diferencial 

competitivo desejado. 

Surge, portanto, a necessidade da Central do Acadêmico para que se possa manter, 

ininterruptamente a ligação entre o egresso e a Instituição, por isso políticas específicas de 

acompanhamento são fundamentais, bem como a organização de eventos, programas, cursos de 

extensão e demais atividades que abordem as áreas de atuação dos egressos. 

Segundo Machado (2001, p. 45) os egressos são que realimentam com informações a 

instituição e a sociedade de sobre as tendências do mercado, e o acompanhamento de egressos 

� ✗✒✕ ✕✂✁✌✄✟✡✕✝ que proporciona um quadro fiel do processo de inserção do ex-aluno no 

✕✒✄✎✝ ✎✝ ☎✆✌✍✌✍✂✝✝ ✌✍�✕ ✎✂ ✂✂✆✕✟☎✟✆ ✒✕✌ ✌✠✌✍✟✌✓✖✝ ✎✂ ✁✝✕✝ ✝ ✂✆✝✔✟✡✡✟✝✄✌✍ ✠✂✕

desempenhando suas atividades. 

Para Toledo e Milione (1983) o mercado de trabalho está ligado às oportunidades 

qualitativas e quantitativas de emprego em determinada região. No entanto, o mercado de 

trabalho pode ser definido como a área onde os diversos grupos ocupacionais encontram 

✡✌✍☛✆✟✝✡ ✆✂✍✌☎✟✠✌✕✂✄☎✂ ✒✄✟✔✝✆✕✂✡✝� �✝✆☎✌✄☎✝✄ ✝ ✕✂✆✁✌✎✝ ✎✂ ☎✆✌✍✌✍✂✝ � ✁✝✄✡☎✟☎✒�✎o da demanda 

(procura) de mão de obra pelas empresas e oferta de trabalho pelos indivíduos. Por isso a 

preocupação da Uniguaçu em manter a constante interação com seus egressos, para que possa 

auxílios a se firmarem nos mais diversos campos de trabalho, por meio de cursos, palestras, 

orientações, assessoria, entre outras atividades que poderão contribuir para o prosseguimento 

da vida profissional pós-formatura. 

Assim, a Central de Atendimento Acadêmico, desenvolve, periodicamente, o processo 

de acompanhamento de egressos, levando em consideração os seguintes objetivos: 

a) avaliar o envolvimento dos egressos com o mercado de trabalho, visando o 

levantamento de dados quantitativos em relação à empregabilidade; 

b) desenvolver mecanismos de combate às fragilidades apresentadas pelo processo 

de entrada dos egressos no mercado de trabalho; 

c) estimular a continuação do processo de educação dos egressos por meio de 

cursos de especialização, mestrado e doutorado; 

d) manter sempre atualizado os dados dos egressos; 

e) promover encontros de egressos e a participação destes em eventos da 

instituição; 

f) interligar os egressos com alunos em curso para que esses falem sobre sua 
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experiência profissional; 

g) realizar convênios e parcerias com empresas de egressos, ou não, visando a 

indicação de futuros profissionais egressos; 

h) desenvolver uma rede de interação entre os egressos; 

i) divulgar permanentemente os cursos realizados pela Instituição; 

j) aprimorar a política de descontos e bolsas para egressos; 

k) incentivar a publicação de artigos acadêmico-científicos; 

l) criar a associação de egressos da Uniguaçu. 

 
 
 
2.13.6.1 Acompanhamento 

R REGIMENTO DO PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO DE EGRESSOS DO 

CENTRO UNIVERSITÁRIO VALE DO IGUAÇU 

 

 

CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS 

 

Art. 1º. O Programa de Acompanhamento de Egressos do Centro Universitário Vale do Iguaçu 

(Uniguaçu) será conduzido pela Central do Acadêmico, supervisionado pela Pró-Reitoria 

Acadêmica, sendo o presente Regimento o documento norteador das atividades do Programa. 

 

Art. 2º. O Programa de Acompanhamento de Egressos é a égide da política institucional de 

acompanhamento de egressos do Centro Universitário Vale do Iguaçu e visa acompanhar os 

egressos de todos os cursos de graduação e pós-graduação, após sua conclusão, compreendendo 

atividades que permitam: 

 

a) Verificar se o perfil apresentado pelo egresso atende os objetivos propostos pelo curso de 

graduação e pós-graduação; 

b) Acompanhar o itinerário profissional dos egressos durante os seus primeiros anos de atuação 

profissional, verificando as principais dificuldades encontradas por eles e propor ações e 

programas que possam contribuir para a sua inserção no mercado de trabalho, bem como o seu 

retorno à instituição para dar continuidade aos estudos; 
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c) Oportunizar aos egressos a participação nas atividades desenvolvidas pela Instituição, 

contribuindo, constantemente, para o aprimoramento na atualização profissional e acadêmica; 

d) Propiciar encontros e seminários de egressos para promoção do desenvolvimento social e 

regional em todos os âmbitos de atuação dos cursos oferecidos pela Instituição; 

e) Usar meios tecnológicos para a criação e aperfeiçoamento de indicadores que apontem 

fragilidades no processo de aprendizagem dos cursos em que os egressos se formaram, 

trabalhando com planos de ação para a transformação em potencialidades; 

f) Informar as atividades profissionais desenvolvidas pelos egressos, contribuindo para a 

avaliação e consolidação do perfil do profissional formado pelas Centro Universitário Vale do 

Iguaçu (Uniguaçu). 

  

Art. 3º. O egresso poderá atuar em projetos de extensão, pesquisa e outras atividades 

promovidas pelas Centro Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu), visando, sempre, processos 

inovadores e de construção atualizada do conhecimento. 

  

§ 1º. O egresso terá, mediante comprovação de sua formação na Instituição, incentivos próprios 

a serem desenvolvidos por cada curso, ou de forma global pela Central do Acadêmico, para que 

possa participar de ações, cursos, pós-graduações e novas graduações na Instituição. 

  

§ 2º. Os egressos poderão ser convidados para participarem como monitores voluntários ou não, 

em estágios, pesquisas e demais processos que promovam o desenvolvimento contínuo do 

curso. 

  

Art. 4º. O Programa de Acompanhamento do Egresso deverá levar em consideração o índice de 

satisfação dos profissionais formados pela Instituição, tendo como ponto de partida o grau de 

compatibilidade da sua formação com as necessidades sociais e do mundo do trabalho. 

 

Art. 5º. O Programa de Acompanhamento do Egresso desenvolverá uma análise constante sobre 

as expectativas sobre à formação profissional continuada, apresentando, sempre, um rol de 

possibilidades de formação. 

 

 

CAPÍTULO II 

SOBRE AS FUNÇÕES DO PROGRAMA 
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DE ACOMPANHAMENTO DO EGRESSO 

 

  

Art. 6º. O Programa de Acompanhamento do Egresso está vinculado diretamente à Central do 

Acadêmico, às Coordenações de Cursos de Graduação e Pós-Graduação e à Coordenação 

Acadêmica e Coordenação de Cursos. Assim, será responsabilidade do Programa: 

  

a) Manter atualizado os cadastros dos egressos, bem como o contato constante com os campos de 

trabalho em que os ex-alunos atuam, alimentando os dados para cada coordenação de curso, de 

forma periódica. 

b) Propor avaliações, e autoavaliações, aos egressos por meio de plataformas digitais; 

c) Assessorar as coordenações de cursos sobre práticas e atividades ligadas aos egressos; 

d) Divulgar, periodicamente, a inserção dos egressos no mercado de trabalho; 

e) Propiciar momentos para que os egressos possam participar de Seminários, Semanas, Debates 

e demais atividades acadêmicas como forma de incentivo aos ingressantes dos cursos e demais 

estudantes; 

d) Organizar e disponibilizar formulários digitais para os egressos participarem, via site, da 

construção e melhoria constante da instituição e de seus cursos; 

e) Realizar visitas nos campos de trabalhos em que os egressos estão locados, visando a realização 

de parcerias e convênios; 

f) Apresentar às coordenações de cursos Planos de Ação específicos para o desenvolvimento do 

trabalho contínuo de acompanhamento, bem como relatórios de todas as atividades 

desenvolvidas; 

g) Elaborar relatórios semestrais das atividades e apresentá-las à Coordenação Acadêmica e 

coordenações de cursos; 

h) Desenvolver um banco de dados referente a informações sobre oportunidades de emprego e 

qualificação profissional aos egressos devidamente cadastrados no Programa; 

i) Desenvolver todas as atividades em consonância com os Projetos Pedagógicos de Curso (PPC) 

e o perfil dos egressos neles contido; 

j) Propiciar informações, aos coordenadores de curso e egressos, sobre a continuidade da 

formação dos egressos. 

  

TÍTULO I 

FUNÇÃO DAS COORDENAÇÕES DE CURSO  
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Art. 7º. Cabe aos Coordenadores de Curso o processo de interlocução constante com o 

Programa de Acompanhamento de Egressos e com a Central do Acadêmico, no sentido de 

manterem-se informados e atualizados. 

 

Parágrafo Único: Os Núcleos Docentes Estruturantes (NDE) de cada curso terão como 

obrigação a discussão de assuntos pertinentes ao acompanhamento dos egressos em suas 

reuniões e verificação permanente da política de acompanhamento nos Projetos Pedagógicos 

de Cursos, levando em consideração os perfis dos egressos apresentados pelas Diretrizes 

Curriculares Nacionais dos cursos. 

 

CAPÍTULO III 

DO ACOMPANHAMENTO E COLETA DE DADOS 

  

Art. 8º. O cadastramento dos estudantes deverá acontecer no último período de curso, com a 

coleta de informações necessárias para o processo de acompanhamento, sendo o coordenador 

do curso o responsável pela organização da coleta em conjunto com a Central do Acadêmico. 

 

Art. 9º. Todos os dados coletados serão alocados em formulários próprios que serão analisados 

e estudados pelos interessados, propiciando, de forma contínua, o aprimoramento do processo 

de acompanhamento do egresso. 

  

Art. 10º. O Programa de Acompanhamento deverá desenvolver várias formas de coleta de 

dados, bem como formas de contactar os egressos, utilizando, inclusive, centrais de 

telemarketing. 

 

Art. 11. Serão disponibilizados formulários próprios aos egressos que visitem o site, ou redes 

sociais, para que possam apresentar sugestões ou avaliar a instituição.  

 

Art. 12. O Programa de Acompanhamento de Egressos visará a formação de uma associação de 

egressos, com o intuito de propiciar atividades integradoras de sua área profissional.  

 

 

CAPÍTULO IV 
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DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 13. Os casos omissos e não previstos neste Regulamento serão resolvidos pelo Programa 

de Acompanhamento de Egressos e pela Pró-Reitoria Acadêmica da IES. 

  

Art. 18.O presente regimento entrará em vigor na data de sua aprovação em reunião do 

Conselho Superior Universitário (CONSU) revogando disposições em contrário. 

 

União da Vitória, 02 de abril de 2019. 

 

 

 

Prof. Atilio A. Matozzo 
PRÓ-REITOR ACADÊMICO  

 
???? Núcleo de acessibilidade das Centro Universitário Vale do Iguaçu  (NAU)  

O Núcleo de Acessibilidade do Centro 

Universitário Vale do Iguaçu  (UNIGUAÇU) é 

composto por uma equipe multidisciplinar que 

trabalha para remoção de barreiras físicas, 

arquitetônicas, metodológicas e atitudinais, por 

meio de atendimento educacional especializado a 

estudantes com necessidades especiais, sejam elas:  

  

Físicas, visual e auditiva, transtornos globais de desenvolvimento e aprendizagem, bem como 

altas habilidades, sugerindo procedimentos educacionais diferenciados para o ensino 

aprendizagem e processos avaliativos 

O núcleo de acessibilidade do Centro Universitário Vale do Iguaçu (UNIGUAÇU) é 

composto por equipe multidisciplinar que trabalha para a remoção de barreiras físicas, 

arquitetônicas, metodológicas e atitudinais, por meio de atendimento educacional especializado 

de estudantes com necessidades especiais, sejam elas: físicas, visual e auditiva, transtornos 

globais de desenvolvimento e aprendizagem, bem como altas habilidades, sugerindo 

procedimentos educacionais diferenciados para o ensino-aprendizagem e processos avaliativos. 

 



159 
 

 

 

???? Atividades e áreas abrangidas 

Atendimento Educacional Especializado: é o desenvolvimento de um serviço, de caráter 

complementar ou suplementar à formação dos estudantes no ensino regular, voltado para a 

formação dos estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidades/superdotação, considerando as suas necessidades específicas de forma a promover 

acesso, participação e interação nas atividades acadêmicas. Esse atendimento perpassa todos os 

níveis, etapas e modalidades do ensino, dando garantias e direito à educação de todos os 

estudantes a educação regular. 

Formação docente: formação continuada e orientações voltadas aos docentes da IES 

quanto ao processo de ensino-aprendizagem dos estudantes com necessidades educacionais 

especiais. 

Assessoria: assessoria permanente aos colegiados de cursos para o desenvolvimento de 

atividades, avaliações, aulas práticas e teóricas, adaptações curriculares para o atendimento aos 

estudantes com necessidades especiais. 

Libras e braile: formação continuada a docentes e estudantes em Libras e Braile. 

Desenvolvimento e utilização de softwares para a leitura de textos em braile. Incorporação da 

disciplina de libras nos cursos de graduação. Disponibilização de um profissional de Libras para 

eventos dos colegiados e institucionais. 

Vagas especiais: garantia e disponibilização de vagas especiais nos estacionamentos da 

IES, auditórios e salas de aula, banheiros e todos os espaços da IES. 

Acessibilidade e mobilidade interna: garantia e disponibilização de acesso a todas as 

áreas da IES, por meio de rampas, elevadores e auxílio de pessoal capacitado. 

 

???? Áreas de atuação do Núcleo 

Área de apoio à acessibilidade e à mobilidade: orientação e acolhimento dos alunos com 

necessidades especiais de locomoção, fazendo o acompanhamento periódico do 

desenvolvimento do estudante. 

Área intelectual: orientação aos estudantes com dificuldades que afetam o ensino- 

aprendizagem, promovendo ações que deem condições de acessibilidade e permanência nos 

estudos. Sendo dividida em: 

Atendimento Psicopedagógico: apoio realizado por uma equipe de Psicológicos e 

Psicopedagogos, que realizará uma triagem e investigação das dificuldades de aprendizagem, 
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transtornos globais de desenvolvimento entre outros, atuando na orientação individual, grupal, 

familiar e no apoio pedagógico aos professores e coordenadores de curso. 

Adaptação curricular: subsidia o processo de aprendizagem dos acadêmicos 

ingressantes que apresentarem dificuldades de aprendizagem e/ou defasagem de aprendizagem, 

retomando 

conceitos, métodos e procedimentos fundamentais para o desenvolvimento do estudante ao 

longo do seu processo de formação dentro e fora da IES. 

Área sensorial: apoio e orientação aos alunos com dificuldades e deficiência auditiva e 

visual. 

a) Área visual: proporciona apoio pedagógico e recursos adaptados aos 

deficientes visuais, cegos e baixa visão. Também dará apoio aos professores e coordenadores 

de cursos quando necessário. 

b) Área auditiva: oferece apoio de interprete em Libras em sala de aula aos alunos surdos, 
bem como desenvolve cursos de formação em Libras para professores, coordenadores de 

curso e alunos. 
 
 
 
 
 

Coordenação: Profa. Tânia Mara Ruivo 
Equipe 

Prof. Atílio Augustinho Matozzo ✁ Linguista 
Prof. João Estevão Sebben ✁ Representante dos Coordenadores de Curso 

Profa. Guidie Eleine Nedochetcko Rucinski✁ Psicóloga 
Profa. Paula Vaccari Toppel � Arquiteta-Urbanista 

Denise Delonzek � Pedagoga 

Larissa Yagnes ✁ Engemheira Civil 
Profa. Marta Borges Maia ✁ Psicopedagoga 

Profa. Marly Terezinha Della Latta ✁ Enfermeira 
Prof. Mirian Olbertz � Pedagofa Especialista em Libras 

Profa. Tatiane Aparecida Rocha ✁ Pedagoga Especialista em Libras 
 

 
2.13.7.3 Regimento do Núcleo de Acessibilidade do Centro Universitário Vale do Iguaçu 

(NAU) 
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REGIMENTO DO NÚCLEO DE ACESSIBILIDADE 

DO CENTRO UNIVERSITÁRIO VALE DO IGUAÇU (NAU) 

 

CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS, DA FINALIDADE E OBJETIVOS 

 

Art. 1º. O Núcleo de Acessibilidade do Centro Universitário Vale do Iguaçu (NAU) está 

subordinado à Pró-Reitoria Acadêmica da Instituição. 

 

§ 1º. O Centro Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu), por meio do NAU fortalece o 

comprometimento com o processo de inclusão social, preocupa-se em proporcionar 

acessibilidade às pessoas com mobilidade reduzida (permanente ou temporária) e à 

pessoa com deficiência, que apresente completo ou parcial comprometimento de suas 

capacidades motoras, visuais, auditivas, cognitivas ou quaisquer outras que 

necessitem de auxílio na busca por condições igualitárias. 

 

§ 2º. Todos devem ter equidade de oportunidades na construção do conhecimento, 

relacionamento e direito à cidadania, com acesso aos cursos de graduação ou pós-

graduação oferecidos pelas Centro Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu). 

 

Art. 2º - O NAU tem por objetivo avaliar, orientar, verificar e providenciar o processo 

de inclusão, permanência, acessibilidade das pessoas com necessidades especiais 

nas dependências da Instituição. 

 

Parágrafo Único: São objetivos específicos do NAU: 

 

I � Reforçar a política de acessibilidade universal, inclusão e permanência das 

pessoas com deficiências nas Centro Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu) com 

base nas orientações legais previstas na ordem federal e nas demandas legais em 

vigor; 

II � Auxiliar na redução de barreiras estruturais, atitudinais, metodológicas, 

tecnológicas-digitais, programáticas, pedagógicas e de comunicação, de acordo com 

as normas da ABNT � NBR 9050/2004, bem como o recomendado nas orientações 

legais de ordem federal; 
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III � Promover ações que favoreçam a redução de desigualdades sociais, 

discriminação de pessoas e manifestação de preconceito, facilitando o convívio com 

a diferença e a diversidade; 

IV � Realizar cursos periódicos de formação para docentes para o desenvolvimento 

de adaptação curricular e adaptação avaliativa e para colaboradores para que 

realizem o atendimento adequado; 

V � Desenvolver cursos periódicos para discentes, pais e membros da comunidade, 

levando em consideração o desenvolvimento da inclusão e acessibilidade; 

VI � Garantir a fomentação de aquisição de tecnologias assistivas e comunicação 

alternativa; 

VII � Apoiar e orientar a comunidade sobre a inclusão e acessibilidade, verificando a 

demanda relacionada ao processo educativo inclusivo e atividades laborais; 

VIII � Garantir a segurança e a integridade física das pessoas deficientes. 

 

CAPÍTULO II 

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

 

Art. 4º. O desenvolvimento das ações do NAU será realizado pela Equipe que compõe 

o Núcleo, bem como parceiros que poderão ser agregados à equipe, contando com o 

apoio da Pró-Reitoria Acadêmica do Centro Universitário Vale do Iguaçu. 

 

§ 1º. O NAU contará com a colaboração de todos os segmentos da IES, de forma 

transdisciplinar, fortalecendo o compromisso e reforçando o princípio da igualdade. 

§ 2º. O NAU será formado por um(a) coordenador(a) e demais profissionais habilitados 

na área de acessibilidade. 

 

 

 

CAPÍTULO III 

DA COORDENAÇÃO, DA ADMINISTRAÇÃO E ORGANIZAÇÃO 

 

Art. 5°. A Coordenação, a administração e organização do NAU serão desenvolvidas 

por uma Equipe designada pela Pró-Reitoria Acadêmica da Uniguaçu, desde que os 

membros tenham relação ou desenvolvam atividades relacionadas à acessibilidade. 
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O(a) Coordenador(a) do Núcleo responderá por ele em todas as instâncias da IES, 

reportando as atividades realizadas à Pró-Reitoria Acadêmica. 

 

Art. 6º. O NAU contará com um conselho consultivo formado por representantes 

docentes, discentes e da comunidade, bem como com parceiros do Núcleo, os quais 

deverão ter conhecimento, vivência e habilidades voltadas à acessibilidade. 

 

Art. 7º - Compete à Coordenação do Núcleo: 

 

I � Coordenar, administrar e organizar as atividades desenvolvidas no NAU; 

II � Convocar e presidir as reuniões do NAU; 

III � Apresentar o relatório semestral das atividades desenvolvidas pelo Núcleo à Pró-

Reitoria Acadêmica da IES; 

IV � Entregar a cada início de ano letivo o Plano anual de atividades do NAU à Pró-

Reitoria Acadêmica da IES: 

V � Executar e fazer executar as resoluções e as decisões do NAU, levando em 

consideração as leis em vigência, no que dizem respeito à sua competência; 

VI � Resolver ad referendum todas as questões da competência do Núcleo, ou que 

por sua urgência careçam de pronta solução; 

VII � Diligenciar para que, de acordo com os recursos disponíveis, o NAU tenha a 

infraestrutura que melhor atenda às necessidades dos estudantes, professores e 

comunidade acadêmica; 

VIII � Opinar e deliberar sobre outras matérias que forem atribuídas, bem como sobre 

casos omissos que se situem na esfera de sua competência. 

 

 

 

Art. 8º. Compete aos membros do NAU: 

 

I � Realizar e acompanhar todas as atividades do Núcleo; 

II � Elaborar relatórios mensais e semestrais das atividades desenvolvidas; 

III � Elaborar o Plano anual de atividades do Núcleo; 

III � Representar o NAU nas ações/eventos internos ou externos; 
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IV � Propor e realizar atividades de formação para o grupo administrativo/gestor e 

acadêmico da IES; 

V � Verificar as necessidades educacionais relacionadas ao material didático-

pedagógico e recursos de acessibilidade indispensáveis aos acadêmicos e/ou 

funcionários da Uniguaçu, negociando junto à Diretoria sua aquisição; 

VI � Realizar visitas sistemáticas às instalações da Instituição, a fim de observar a 

estruturação física de acordo com a norma técnica da ABNT NBR 9050:2004, 

apontando parâmetros a serem adaptados nos projetos, construções, instalações, 

edificações, mobiliários espaços e equipamentos urbanos; 

VII � Promover campanhas educativas na Semana da Acessibilidade e do Dia Mundial 

da Luta da Pessoa com Deficiência a partir de parcerias com Instituições e com 

projetos de extensão que trabalhem com este fim; 

VIII � Divulgar as atividades desenvolvidas à comunidade interna e externa através de 

veículo reconhecido, jornais, sites e redes sociais; 

IX � Participar de congressos, encontros, seminários, simpósios e outros eventos 

científicos representando o NAU; 

X � Elaborar junto material educativo sobre acessibilidade; 

XI � Indicar os membros do Conselho Consultivo, anualmente, de acordo com o 

planejamento do NAU; 

XII � Apoiar as atividades desenvolvidas pelos projetos de extensão que seguem esta 

linha de trabalho; 

XIII � Orientar, sempre que solicitado, questões relacionadas à acessibilidade em 

eventos promovidos pela Uniguaçu. 

 

Art. 9º. Compete ao Conselho Consultivo: 

 

I � Conhecer e sugerir as ações do plano anual do NAU; 

II � Opinar sobre a incorporação de novos projetos e alterações programáticas; 

III � Participar, sempre que convocado pelo Coordenador do NAU, das reuniões de 

planejamento e deliberação das atividades. 

 

CAPÍTULO IV 

DO FUNCIONAMENTO 
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Art. 10º. Será realizada reunião ordinária mensal com os membros do NAU. 

Parágrafo único: As reuniões extraordinárias poderão ser convocadas pelo 

Coordenador do NAU quando houver a necessidade. 

 

Art. 11 � As reuniões dos membros do NAU com o Conselho Consultivo serão 

realizadas bimestralmente nas dependências do Centro Universitário Vale do Iguaçu 

(Uniguaçu). 

 

Art. 12 � Serão desenvolvidas ações previstas no plano anual de atividades do Núcleo. 

 

Art. 13 � Serão realizadas atividades indissociáveis de fomento, implantação e 

consolidação de políticas inclusivas nas Centro Universitário Vale do Iguaçu 

(Uniguaçu) para docentes e funcionários técnico-administrativos e estudantes com 

deficiência física, sensorial e intelectual. 

 

Art. 14 � As funções do NAU serão desempenhadas através de parcerias com os 

diversos setores da IES, podendo estabelecer ações conjuntas com instituições da 

sociedade civil organizada voltadas às ações de inclusão, acessibilidade. 

  

Art. 15 � O NAU solicitará aos Coordenadores de Curso o encaminhamento dos 

estudantes com mobilidade reduzida (permanente ou temporária) e com deficiência, 

a cada início do semestre letivo e em casos especiais ao longo do semestre. 

 

 

 

CAPÍTULO V 

DA AVALIAÇÃO 

 

Art. 16 � A avaliação do Núcleo de Acessibilidade estará incorporada ao processo de 

auto avaliação institucional, organizado pela Comissão Própria de Avaliação (CPA) do 

Centro Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu). 

 

CAPÍTULO VI 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
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SINAES ✁ Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior. O plano foi implementado em 

2003 e em 2005 foi reformulado de acordo com os princípios do sistema Nacional de Avaliação 

da Educação Superior (SINAES). 

A CPA é uma instância com autonomia assegurada pela Lei nº 10.861/2004 e pelo seu 

Regulamento próprio. 

O foco da CPA é o processo de avaliação que abrange toda a realidade institucional, 

considerando-se as diferentes dimensões institucionais que constituem um todo orgânico 

expresso no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) e no Projeto Pedagógico 

Institucional (PPI). 

A CPA tem mandato de dois anos. Segundo o documento de criação, disponibilizado na 

página da CPA (www.uniguacu.edu.br/cpa), a avaliação permanente de todas as atividades 

desenvolvidas pela IES, sejam estas realizadas pelos docentes, discentes ou técnico-

administrativos, emerge como uma atividade de corresponsabilidade.  Uma ação pedagógica 

integrada, que contribuirá para o redirecionamento das ações desenvolvidas por todos, na 

intenção de minimizar fragilidades e descobrir potencialidades. 

A avaliação é realizada semestralmente e, além do corpo docente e atuação da 

coordenação do curso, avalia-se as condições estruturais, instalações, serviços e pessoal técnico 

de apoio, condições de ensino, envolvimento da IES com a comunidade, cumprimento do 

regimento e as propostas PDI, PPI e PPC. As informações obtidas na auto avaliação 

institucional são empregadas para melhoria das condições dos serviços ofertados, orientação 

das coordenações dos cursos e docentes quanto à condução do processo ensino-aprendizagem, 

✍✂✕ ✁✝✕✝ ✍✌✍✟✄✌✕ ✟✕✂✝✆☎✌✄☎✂✡ ✎✂✁✟✡✂✂✡ ✁✝✕✝ ✕✂✍✂✝✆✟✌ ✎✝✡ ��✏✄ ��✏ ✂ ��✁☎✡� � ✁✝✄�✒✄☎✝ ✎✂ 

informações da auto avaliação é suplementado por avaliações de acadêmicos em reuniões de 

colegiado. 

Tais informações são disponibilizadas para a comunidade acadêmica e externa por 

intermédio do Jornal da CPA, editado semestralmente. A CPA é atuante e promove a 

interlocução entre os atores da comunidade acadêmica. 

Na perspectiva da avaliação do processo didático-pedagógico a CPA busca ferramentas 

para análise contínua da ação educativa buscando vê-la com clareza, profundidade e 

abrangência, contribuindo na elaboração de uma política para o ensino, a pesquisa, a pós-

graduação, a extensão e as respectivas formas de operacionalização, incluídos os procedimentos 

para estímulo à produção acadêmica, de monitoria e demais modalidades, respeitando o 



168 
 

 

 

Regulamento da IEs. 

 

Anualmente a IES realiza um teste simulado com a participação de todos os períodos de 

todos os cursos da instituição em seus respectivos turnos. O evento assumiu o nome de Dia e 

Noite de Avaliação (DNA) e, a partir dos resultados obtidos, é possível aferir o desempenho de 

cada um dos períodos em que o aluno se encontra. O DNA tornou-se importante ferramenta na 

gestão da qualidade do ensino uma vez que, aos moldes do Exame Nacional do Desempenho 

dos Estudantes (ENADE), permite descobrir potencialidades e vulnerabilidades em cada um 

dos cursos analisados, possibilitando assim a cada um dos coordenadores estabelecer estratégias 

e atitudes capazes de reorganizar a rotina didático-pedagógica no interesse de aumentar a 

eficácia do processo. 

As questões de prova são elaboradas pelos docentes de cada curso da IES contemplando 

todas as disciplinas da matriz curricular do curso de Farmácia, divididas entre questões de 

conhecimento geral e específico, discursivas e objetivas elaboradas com o método teoria de 

resposta ao item (TRI). As questões têm o seguinte grau de dificuldade: fáceis (50%); médias 

(25%); e difíceis (25%) a partir de uma matriz de prova elaborada pelo colegiado de curso. O 

simulado acontece uma vez ao ano, no mês de maio, portanto no 1o semestre e envolve todos 

os cursos da IES.  

Os resultados são analisados pela coordenação de curso e docentes para a verificação 

das fragilidades e potencialidades, alteração de ementas e conteúdo se for necessário. Os 

resultados são apresentados a todos os acadêmicos em seminário realizado no auditório da IES 
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no segundo semestre letivo de cada ano. 

 

Há um questionário, que é enviado ao egresso, anualmente, construído na plataforma Google 

Docs, via e-mail e redes sociais. 

O processo de acompanhamento dos egressos da Uniguaçu é realizado por meio de dois 

procedimentos: 

a) cadastramento do egresso nem um programa próprio, no qual contém todos os dados 

necessários para o desenvolvimento de contatos posteriores. Esse cadastramento ocorre no 

último período do curso. 

b) Contato por meio do telecenter e pela equipe de pós-vendas da instituição, levando em 

consideração os contatos de redes sociais e demais meios utilizáveis.  

Com os dados necessários em mãos, a Central de Atendimento Acadêmico, periodicamente, 

entrará em contato com os estudantes, realizando pesquisa, convites, indicações de cursos 

gratuitos, ou não, solicitando auxílio para o desenvolvimento de projetos, mantendo a 

Associação do Egresso, entre outras atividades. 

 

Do questionário 

O questionário é enviado ao egresso, anualmente, construído na plataforma Google Docs, via 

e-mail e redes sociais. 
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DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

O acompanhamento do egresso da Uniguaçu está sistematizado em políticas que vão além 

de práticas de desconto, com foco na integração continuada entre Instituição e egressos, por isso o 

desenvolvimento de instrumentos que possibilitam o processo avaliativo a partir da análise do 

mercado em que os ex-alunos estão atuando ajudam a construir novas práticas de ensino-

aprendizagem. 

Identificar o perfil e criar mecanismos para a avaliação do mercado de trabalho passa a ser uma 

responsabilidade do trabalho de acompanhamento do egresso, pois o desempenho deles motivam o 

desenvolvimento da própria Instituição. Isso faz com que as fragilidades sejam rapidamente 

identificadas e sanadas, bem como as potencialidades passam a ser fortalecidas. 

 A Central de Atendimento Acadêmico passa a ter a responsabilidade de, periodicamente, 

desenvolver mecanismos novos de integração entre Instituição e egressos, aprimorando o trabalho 

em prol do fortalecimento do profissional formado pela Uniguaçu e o emergente mercado de 

trabalho. 

 

Ações Decorrentes dos Processos de Avaliação do Curso 

Em atendimento a Portaria Normativa nº 40, de 12 de dezembro de 2007, republicada em 29 de 

dezembro de 2010, que consolida disposições sobre indicadores de qualidade e o 

ExameNacionaldeDesempenhodosEstudantes✁ENADEocursodeFarmáciadasFaculdades Integradas 

Vale do Iguaçu (1927), participou das avaliações nos seguintes anos: 

2007 (ingressantes econcluintes), 

2010 (ingressantes econcluintes) 

2016 (ingressantes e concluintes) 

 Os resultados obtidos nas duas avaliações foram bons, haja vista que nas avaliações ENADE 

de tanto de 2007 como o de 2010, o curso conquistou conceito 3, mostrando que o curso encontra-

se sintonizado com as diretrizes curriculares. E no ano de 2016 a Comissão Avaliadora do MEC em 

avaliação in loco, após ter  realizado as considerações sobre cada uma das três dimensões avaliadas, 

bem como sobre os requisitos legais, todas integrantes do relatório final, a Comissão atribuiu, em 

conseqüência, os seguintes conceitos por Dimensão: Dimensão 1- Organização Didático-

Pedagógica: Conceito 4,3  

Dimensão 2- Corpo Docente: Conceito 4,2  
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Dimensão 3- Infraestrutura: Conceito 4,5  

Conceito Final: 4  

 Em razão do acima exposto e considerando ainda os referenciais de qualidade dispostos na 

legislação, nas diretrizes da Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior-CONAES e 

neste Instrumento de Avaliação, o Curso de Estética e Cosmética a ser ofertado pelo FATE - 

Faculdade Ateneu, a IES apresenta um perfil muito bom de qualidade. 

Na IES, a cultura da avaliação interna é bastante sólida e se concretiza nas seguintesações: 

1. Reuniões do Núcleo Docente Estruturante (NDE), com finalidade principal de(re) 

elaborar o Projeto Pedagógico do curso definindo sua concepção e fundamentos, atualizar 

periodicamente o projeto pedagógico do curso e conduzir os trabalhos de reestruturação curricular. 

2. Análise dos planos de ensino do corpo docente, a fim de avaliar a articulação entre o Projeto 

Político Pedagógico do Curso e a ação docente; 

3. Construção, juntamente com os professores, de um instrumento de acompanhamento das 

aulas, a partir de parâmetros previamente discutidos, de forma que eles possam participar da 

avaliação da sua própria prática de trabalho; 

4. Acompanhamento do desempenho dos alunos, identificando pontos nesse desempenho que 

precisam ser melhorados e que precisam ser discutidos com o corpo docente; 

5. Acompanhamento da qualidade dos recursos didáticos disponíveis, observando sua 

variedade, sua adequação ao número de alunos e aos objetivos e conteúdos curriculares da proposta 

pedagógica; 

6. Reuniões em data agendada em calendário letivo, com o corpo docente, para estudo teórico 

e discussão de questões práticas; 

7. Reunião periódica com participação de representantes do corpo discente para avaliação e 

replanejamento do projeto pedagógico do curso. Apesar de, em princípio, parecer uma forma 

subjetiva e pouco eficiente, este contato pessoal é uma forma de identificar e melhorar processos, 

condições de salas de aula, entre outros. Aliado às outras, esta ferramenta ajudará a verificar se as 

expectativas dos alunos em relação ao curso estão sendo atendidas. 

8. Auto avaliação Institucional da IES, de acordo com a Lei do SINAES, identificando os 

pontos de deficiência institucional, e posterior elaboração de proposta para melhoria nesses pontos. 

A avaliação é realizada de três formas:  

*Avaliação Institucional (AI) Discente e de Funcionários e críticas provenientes da *Ouvidoria. 

A discente será aplicada a todos os alunos, que respondem a questionário eletrônico abordando temas 

acadêmicos e gerais e é aplicado através do portal da IES, onde o aluno utiliza seu login individual 
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o que torna as informações confidenciais e permite que temas apresentados como falhos sejam 

tratados impessoalmente.  

A avaliação aplicada junto aos Funcionários, docentes e líderes de setor foi implantada como 

requisito do PCCS (Plano de Cargos, Carreira e Salários) e avalia o Desempenho do funcionário e 

serve de subsídio para gerenciar a progressão ou promoção funcional. Os produtos das auto 

avaliações fornecerão subsídios ao Colegiado e ao NDE para apreciação e discussão de propostas e 

ações para sanar as deficiências. 

Avaliação Externa que considera o desempenho do Curso em relação ao mercado de trabalho, ao 

grau de satisfação do egresso e critérios do MEC. Essa avaliação se dá, também, com a análise dos 

resultados do ENADE como compromisso de reestruturação do PPC a partir de indicações contidas 

nos mesmos. 

 

Tecnologias de Informação e Comunicação � TICs 

REGULAMENTO INTERNO DO NÚCLEO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

DO CENTRO UNIVERSITÁRIO VALE DO IGUAÇU 

 

CAPÍTULO I 

DO CONCEITO E OBJETIVOS 

 

Art. 1º. O Núcleo de Tecnologia da Informação (NTI) organiza-se com estrutura e método de 

funcionamento que preservem a unidade de suas funções junto às Faculdades Integradas do Vale do 

Iguaçu (Uniguaçu), levando em consideração o processo de ensino, pesquisa e extensão, 

assegurando a plena utilização de seus recursos materiais e humanos, por meio da tecnologia de 

informação. 

Art. 2°. O Núcleo de Tecnologia da Informação é o órgão responsável pela coordenação dos 

laboratórios de informática, laboratórios de consulta e Internet, tendo um Coordenador designado 

pelo Diretor Geral da Instituição. 

Art. 3°- São objetivos do ao NTI: 

a. Desenvolver e normatizar procedimentos para o uso dos laboratórios que são de sua 

competência, bem como demais espaços em que se faça necessário o uso de recursos tecnológicos, 

de acordo com as premissas presentes nos Projetos Pedagógicos dos Cursos de graduação e pós-
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graduação do Centro Universitário Vale do Iguaçu  (Uniguaçu); 

b. Manter as rotinas de manutenção, realizando avaliações periódicas das demandas e serviços; 

c. Garantir o conforto, a segurança e o apoio técnico necessários ao desenvolvimento das aulas, 

pesquisas e demais demandas a serem realizadas nos espaços de responsabilidade do NTI; 

d. Disponibilizar os recursos e tecnologias da informação adequadas, conforme normatização 

presente nas leis em vigor, principalmente ao que tange aos direitos de software e hardware; 

e. Oferecer cursos de formação na área de tecnologia aos docentes, discentes e técnicos-

administrativos como medida de desenvolvimento tecnológico e informatizacional; 

f. Fomentar e ampliar, continuadamente, os recursos inovadores que promovam a diferenciação 

entre as atividades de praxe; 

g. Assegurar, plenamente, todas as atividades em consonância com o Plano de 

Desenvolvimento Institucional, buscando o pleno desenvolvimento da Instituição e de seus cursos; 

h. Possibilitar, amplamente, o desenvolvimento das atividades de todos setores e órgãos da 

Instituição ao que tange à execução de suas atividades cotidianas ou eventuais; 

i. Promover a acessibilidade de comunicação entre todos os setores, órgãos, acadêmicos, 

professores e comunidade externa; 

j. Apresentar um Plano semestral de segurança informacional, juntamente com um plano de 

contingência que garanta estabilidade funcional por 24 (vinte e quatro) horas diárias em todos os 

dias da semana; 

k. Propiciar o acesso dos docentes, discentes e setores ao portal específico para os fins 

documentais e demais demandas acadêmicas-administrativas. 

 

CAPÍTULO II 

DA COMPOSIÇÃO DO NÚCLEO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E SUAS 

FUNÇÕES 

 

Art. 4º. O NTI, como um setor estruturado e mantido pelas Faculdades Integradas do Vale do Iguaçu 

(Uniguaçu), em conformidade com as demandas apresentadas no Plano de Desenvolvimento 

Institucional (PDI), integrado aos Projetos Pedagógicos dos Cursos de graduação e pós-graduação, 

ao que tange o desenvolvimento e aprimoramento tecnológico inovador, será composto por um 

Coordenador, analistas de sistemas, técnicos-administrativos, estagiários e monitores, quando for o 

caso. 

Art. 5º. São funções do Coordenador de NTI: 
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a. Cumprir e fazer cumprir o presente Regulamento Interno; 

b. Gerir o setor conforme as prerrogativas legais em vigor, valorizando o desenvolvimento 

sustentável dos setores e órgãos da Instituição, promovendo a gestão dos membros do setor de forma 

inteligente e eficaz; 

c. Promover processos de inclusão digital e tecnológica, visando a integração e garantindo 

processos de aprendizagem e interação; 

d. Desenvolver as normativas de funcionamento dos espaços de responsabilidade do NTI e das 

demandas tecnológicas necessárias; 

e. Construir e manter rotinas de manutenção preventiva, em primeira instância, mas também as 

manutenções corretivas, quando necessário; 

f. Desenvolver um Plano de Ação e Execução das atividades no NTI em conformidade com os 

calendários acadêmico e administrativo; 

g. Pesquisar e propor novas tecnologias de informação em todos os seus âmbitos; 

h. Dar suporte aos setores, coordenadores de curso e demais órgãos ao que se refere à tecnologia 

da informação, bem como demais demandas direcionadas ao NTI; 

i. Promover ações de inovações tecnológicas na Instituição, promovendo o que se prevê no 

Projeto de Desenvolvimento Institucional (PDI) e no Projeto Pedagógico dos cursos de graduação e 

pós-graduação; 

j. Representar a Instituição em eventos relativos às políticas de desenvolvimento presentes no 

PDI; 

k. Realizar reuniões semanais do setor para a discussão da pauta semanal de trabalho; 

l. Propor e desenvolver eventos de integração tecnológica e de inovação em parceria com o 

Setor de Recursos Humanos e coordenações de cursos, visando a integralização do Programa de 

Capacitação Permanente do Centro Universitário Vale do Iguaçu . 

Art. 6º. São funções do analista de sistemas: 

a. Cumprir e fazer cumprir o presente Regulamento Interno; 

b. Auxiliar o Coordenador no desempenho de suas funções; 

c. Implementar processos de utilização e ampliação dos programas institucionais de finalidade 

acadêmica e administrativa; 

d. Assegurar o funcionamento pleno das redes de dados e demais tecnologias de informação e 

comunicação; 

e. Analisar o desenvolvimento tecnológico da Instituição em consonância com o PDI e os PPCs 

dos cursos de graduação e pós-graduação; 
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f. Implantar sistemas, serviços e equipamentos conforme a legislação vigente e as demandas 

necessárias; 

g. Organizar o Plano de Aprimoramento e Ampliação dos equipamentos de hardware e 

software; 

h. Controlar o uso da rede de internet de acordo com as políticas da Instituição; 

i. Auxiliar docentes, discentes e setores no acesso ao portal e demais serviços específicos 

ligados à página da Instituição; 

j. Garantir a atualização periódica dos softwares em consonância com a legalidade e o uso de 

licenças padrões de cada sistema operacional. 

Art. 7º. São funções dos técnicos-administrativos: 

a. Cumprir e fazer cumprir o presente Regulamento Interno; 

b. Auxiliar o Coordenador e o analista de sistemas no desempenho de suas funções; 

c. Realizar o atendimento aos acadêmicos, professores, setores, órgãos e demais pessoas que 

necessitem do setor de NTI; 

d. Manter e zelar a documentação do NTI: agendas, cronogramas, execuções de manutenção, 

relatórios, estatísticas e demais documentos pertinentes ao setor; 

e. Executar a manutenção necessárias em equipamentos; 

f. Controlar o uso de equipamentos, empréstimos e demais utilizações que demandem de 

cuidados; 

g. Manter o funcionamento dos programas e equipamentos tecnológicos e o controle da sua 

disponibilidade. 

Art. 8°. As funções dos estagiários e monitores: 

a. Cumprir e fazer cumprir o presente Regulamento Interno; 

b. Auxiliar os demais membros do setor no desenvolvimento de suas atividades; 

c. Aprimorar o conhecimento técnico a ser desenvolvimento durante o estágio/monitoria; 

d. Manter e zelar pelo bom uso dos equipamentos de responsabilidade do NTI; 

e. Conciliar os conhecimentos apreendidos com os trabalhos desenvolvidos dentro do setor. 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 
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DOS LABORATÓRIOS E DEMAIS ESPAÇOS 

 

Art. 9º. Serão tratados como laboratórios os espaços destinados ao processo de ensino, pesquisa e 

extensão, que visem o desenvolvimento tecnológico de forma eficaz e que promovam a inovação de 

forma simples e agregadora. 

Art. 10º. Os laboratórios de informática estão destinados ao desenvolvimento pleno da 

aprendizagem, em todas suas vertentes, visando a inclusão, a integração e relação com os processos 

de ensino, pesquisa e extensão, focalizando os seguintes objetivos: 

a. Prover a formação de pessoas habilitadas ao exercício profissional; ao ensino, a pesquisa e 

extensão em informática com a supervisão de um professor; 

b. Promover o desenvolvimento da pesquisa aplicada à área de informática demais áreas afins; 

c. Integrar-se com a comunidade universitária nas atividades de ensino e pesquisa que lhe são 

inerentes; 

d. Propiciar condições de plena integração dos benefícios da informática e das potencialidades 

das modernas redes de comunicação de dados ao processo de ensino da Instituição; 

e. Dar apoio à formação avançada ao que tange à aprendizagem; 

f. Disponibilizar ao Corpo Discente do Centro Universitário Vale do Iguaçu  (Uniguaçu) 

equipamentos de informática que possam auxiliar na realização de trabalhos acadêmicos; 

g. Fornecer meios informatizados para o ensino de disciplinas usando os recursos da 

informática; 

h. Auxiliar nas atividades de pesquisa, oferecendo o acesso à rede internacional de 

computadores; 

i. Beneficiar as atividades de extensão com os recursos da computação. 

Parágrafo Único: O Coordenador do NTI, atendendo pedidos formalizados pela Direção Geral e 

coordenações de cursos, ou ainda por iniciativa própria nos limites de sua autonomia, poderá 

determinar exclusividade de um laboratório de informática a determinado curso mediante a 

necessidade de algum software ou equipamento específico da utilização do curso em questão, ou das 

necessidades especiais apresentadas por algum discente, nas conformidades legais e das previsões 

presentes no Núcleo de Acessibilidade do Centro Universitário Vale do Iguaçu  (Uniguaçu). 

 

Art. 11. Os laboratórios de informática funcionarão no decorrer das aulas do período matutino e 

noturno, sempre com acompanhamento e supervisão do professor, podendo ser utilizado no período 

vespertino, desde que ocorra o agendamento para tal fim. 
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Art. 12. Os dirigentes do NTI se reservam o direito de bloquear o acesso a arquivos e páginas que 

exponham a rede em riscos de segurança, bem como comprometam o desempenho dos equipamentos 

de informática, ou infrinjam os direitos legais previstos em nas normatizações presentes no Marco 

Civil da Internet, Lei N° 12.965/14. 

Art. 13. Os laboratórios de consulta são destinados para o desenvolvimento pleno e eficaz do 

aprendizado, oferecendo aos usuários possibilidades de utilização dos recursos básicos, diferentes 

do que se apresenta no laboratório de informática, pois a utilização está focada em atividades rápidas 

e de fácil demanda. 

Parágrafo Único: Os laboratórios e computadores destinados à consulta deverão estar sempre à 

disposição dos alunos e funcionarão durante o período de funcionamento da Instituição, com os 

softwares básicos de edição de texto, imagem e busca na Internet devidamente instalados e com 

registros e licenças em dia, conforme previsto na legislação em vigor. 

Art. 14. Os demais espaços do NTI são considerados os locais de estoque e reserva de materiais, 

contendo uma sala em cada um dos prédios da Instituição, servindo como local de orientação, 

suporte e atendimento a docentes, discentes, técnicos-administrativos e demais pessoas interessadas 

nos recursos geridos pelo NTI. 

 

CAPÍTULO IV 

DAS NORMAS DE UTILIZAÇÃO DOS LABORATÓRIOS E DEMAIS ESPAÇOS 

 

Art. 15. As normas gerais para utilização dos laboratórios de informática e de consulta são: 

a. É proibido comer, beber e fumar dentro das salas dos laboratórios de informática e de 

consulta; 

b. É vedada aos professores e acadêmicos a instalação de qualquer software nos computadores 

das salas dos laboratórios de informática sem a devida autorização do NTIs; 

c. Só é permitido o acesso às salas dos laboratórios de informática aos discentes regularmente 

matriculados; 

d. Quaisquer atividades extras que envolvam diretamente os laboratórios de informática devem 

ser agendados previamente, exceto os laboratórios e computadores destinados à consulta; 

e. Todo o aluno, devidamente matriculado, tem o direito a utilização da Internet mediante o 

horário em que o laboratório estiver livre ou durante a aula quando o professor assim permitir; 

f. É permitido a utilização dos laboratórios de consulta por parte da comunidade externa desde 

que solicitada ao NTI e acompanhada de um de seus membros; 
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g. Os laboratórios terão um controle de entrada e saída dos alunos, sendo que no horário 

marcado, o usuário será responsabilizado por quaisquer danos aos recursos tecnológicos. 

Parágrafo Único: Os computadores destinados aos acadêmicos possuem um dispositivo que ao ser 

reiniciado, retorna toda à configuração original, desta forma, todos os programas instalados, 

documentos, arquivos salvos, vírus e demais programas maliciosos serão removidos 

automaticamente. Para isto foi criado a unidade T: destinada ao armazenamento de arquivos que não 

sofrem esta limpeza automática. 

Art. 16. As normas gerais para utilização da Internet são, levando em consideração o Marco Civil 

da Internet, Lei N° 12.965/14: 

a. O uso da internet é restrito somente ao acesso de fins acadêmicos e de pesquisa; 

b.  É proibido o uso para quaisquer outros fins; 

c. As reservas para a utilização como sendo atividades extras, devem ser feitas com 

antecedência e diretamente no NTI, por meio de formulário próprio; 

d. O acesso a páginas de redes sociais digitais, mensagens instantâneas e/ou de relacionamento, 

que não sejam de aspecto acadêmico é permitido, porém não priorizado, podendo ser bloqueado a 

pedido da Direção Geral ou a critério da Coordenação do NTI. 

Art. 17. O não cumprimento destas normas implicará em penalidades a serem aplicadas ao 

responsável, em conformidade com o Regimento Interno da Instituição, podendo ser aplicado, 

também, em casos mais graves, a legislação civil vigente para esse fim. 

 

CAPÍTULO V 

DOS RECURSOS MULTIMEIOS E DA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E 

COMUNICAÇÃO 

 

Art. 18. Os recursos Multimeios são responsáveis por auxiliar e facilitar a condução das aulas, por 

meio da socialização mais clara dos conteúdos preparados pelos professores, bem como a 

apresentação de trabalhos das mais diversas instâncias, categorias e abrangências, objetivando 

favorecer o aprendizado através do uso de recursos audiovisuais. 

 

Art. 19. Os Recursos Multimeios fazem parte da estrutura do Núcleo da Tecnologia da Informação 

que é responsável pelos recursos tecnológicos, do Centro Universitário Vale do Iguaçu  (Uniguaçu). 

Art. 20. Os Recursos Multimeios poderão ser solicitados pelos professores, coordenadores de curso 

e funcionários em geral, mediante agendamento em programa específico para tal fim. 
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Art. 21. Os responsáveis por disponibilizar os recursos Multimeios solicitados, são os funcionários 

ou estagiários do Núcleo de Tecnologia da Informação nomeados pelos responsáveis no intervalo 

estabelecido. 

Art. 22. O Coordenador do Núcleo de Tecnologia da Informação ou o Coordenador do setor ao qual 

o recurso faz parte, poderá determinar exclusividade de algum multimeio a um curso qualquer, 

mediante critérios por ele estabelecidos, ou mediante necessidade especial, previsto pelo Núcleo de 

Acessibilidade do Centro Universitário Vale do Iguaçu . 

Art. 23. Os recursos de Multimeios serão utilizados como mecanismos da Tecnologia da Informação 

e Comunicação, buscando o desenvolvimento pleno da aprendizagem em todas as suas vertentes, 

promovendo inclusão e acessibilidade em todas as suas frentes. 

 

CAPÍTULO VI 

DAS NORMAS PARA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS MULTIMEIOS E TECNOLOGIA 

DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 

 

Art. 24. As normas para utilização dos Recursos Multimeios são: 

a. Os Recursos apenas serão preparados para a atividade no horário de funcionamento das aulas 

na Instituição, ou a qualquer momento quando for necessário e estiver em agenda; 

b. As solicitações dos recursos ou agendas, poderão ser efetuadas com antecedência máxima de 

24 (vinte e quatro) horas, através do sistema de agendamento automatizado, que se encontra na 

página da Instituição junto ao Portal do Professor; salvo o recurso de data show que poderá ser 

reservado até 2 (duas) horas antes do uso, desde que disponível; 

c. Quando um recurso for danificado a ponto de que impossibilite sua utilização após ter sido 

agendado, não será possível a substituição, salvo quando outro recurso similar estiver disponível. 

d. Os funcionários ou estagiários/monitores do NTI nomeados responsáveis no intervalo da 

agenda, deverão disponibilizar o recurso antes do início da aula; 

e. Os responsáveis pelos Recursos Multimeios não se comprometem a disponibilizar antes do 

início da aula, um recurso que não foi agendado com antecedência e somente o fará, caso haja 

recurso similar disponível, ouvida a Coordenação Acadêmica; 

f. Em caso de um recurso danificado, deverá ser comunicado imediatamente ao responsável, 

para que este registre a ocorrência e retire o recurso danificado da agenda e o encaminhe para 

manutenção; 

g. Os responsáveis pela entrega do multimeios não poderão deixar o setor para atendimento dos 
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usuários dos recursos em horários de maior fluxo que compreendem 30 (trinta) minutos antes e 30 

(trinta) minutos depois do início e do término das aulas, salvo quando houver mais de um 

responsável no momento. 

 

CAPÍTULO VI 

DO ACESSO AO PORTAL DO ALUNO E DEMAIS SERVIÇOS ON-LINE 

 

Art. 25. O Objetivo do Portal do Aluno é informar e interagir com as atividades acadêmicas 

desenvolvidas pela instituição e professores. Sendo que seu menu principal disponibiliza as 

seguintes opções:  

a. Quadro de aviso; 

b. Dados pessoais; 

c. Cursos da Instituição; 

d. Histórico; 

e. Movimentação acadêmica; 

f. Notas de avaliações; 

g. Faltas; 

h. Entrega de trabalhos; 

i. Frequência diária; 

j. Quadro de horários; 

k. Período de matrícula; 

l. Matrícula Online 

m. Ocorrências 

n. Solicitações 

o. Matriz Curricular 

p. Plano de aula 

q. Documentos obrigatórios. 

§ 1º. O acesso é feito através da página institucional no endereço www.uniguacu.edu.br em 

SERVIÇOS ON-LINE, através do link identificado como PORTAL DO ALUNO ✁ GRADUAÇÃO. 

§ 2º. Por padrão, é utilizado o número do R.A. (Registro Acadêmico) como login, seguido da senha 

de primeiro acesso (número do telefone da instituição + @). 

§ 3º. No primeiro acesso ao portal do aluno, é solicitada a alteração da senha para uma nova senha 

de escolha do acadêmico. 
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Art. 26. O portal do aluno de pós-graduação contém informações referentes às atividades acadêmicas 

de Pós-Graduação, conforme o seguinte menu: 

a. Dados acadêmicos; 

b. Dados pessoais; 

c. Financeiro; 

d. Conteúdo dos professores; 

e. Opção para troca de senha. 

Parágrafo Único: o acesso é feito através da página institucional no endereço www.uniguacu.edu.br 

em SERVIÇOS ON-LINE, através do link identificado como PORTAL DO ALUNO ✁ PÓS 

GRADUAÇÃO. 

Art. 27. Alunos, professores e funcionários da Uniguaçu que estão regularmente cadastrados junto 

ao NTI podem acessar o e-mail institucional através de um identificador de usuário (login) e senha. 

Para facilitar a memorização e agrupamento destes identificadores, foram criadas padronizações que 

identificam a categoria do usuário pelas primeiras 4 (quatro) letras, seguidas do primeiro nome. 

Quando existem dois nomes iguais na mesma categoria, o identificador do usuário é definido pelo 

nome seguido do último sobrenome. 

§ 1º. A senha de qualquer categoria do usuário é criada automaticamente com os 4 últimos dígitos 

do login seguido do ano em que foi criado. No primeiro acesso a troca de senha é obrigatória. A 

senha deve conter 6 dígitos e destes, no mínimo dois numéricos. 

§ 2º. A redefinição de senha poderá ser feita em qualquer sala de multimeios onde estão presentes 

os funcionários do NTI. 

§ 3º. O acesso às rotinas administrativas só pode ser configurado pelo administrador de TI e Analista 

de Sistemas. 

§ 4º. O e-✕✌✟✍ ✟✄✡☎✟☎✒✁✟✝✄✌✍ ✂✡☎☛ ✎✟✡✂✝✄�✠✂✍ ✂✌✆✌ ✒☎✟✍✟✄✌✓✖✝ ✌☎✆✌✠�✡ ✎✝ ✍✟✄� ✗✁✂✍✕✌✟✍✝ ✎✟✡✂✝✄�✠✂✍ ✄✝

endereço www.uniguacu.edu.br. 

Art. 28. O conteúdo dos professores pode ser acessado de qualquer lugar com acesso à internet pelo 

site do Google Classroom® (Sala de Aula) que é disponibilizada a partir de uma parceria entre a 

Instituição e o Google®, ou pelo E-mail institucional. Esta ferramenta permite a comunicação dos 

professores com os alunos e suas turmas e também o compartilhamento de materiais e tarefas. 

Art. 29. A Biblioteca online permite ao acadêmico e ao professor acessar o sistema de gestão da 

biblioteca. Através deste sistema pode-se efetuar reserva de livros, renovações de empréstimos, 

busca de títulos, entre outros, desde que em conformidade com o Regulamento Interno da Biblioteca 

e a Lei nº 9.610, de 1998 regula os direitos autorais. 
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CAPÍTULO VII 

DA AQUISIÇÃO, ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS RECURSOS 

TECNOLÓGICOS 

 

Art. 30. Compete ao NTI manter o processo de aquisição, atualização e manutenção dos recursos 

tecnológicos a partir das necessidades a serem apresentadas e comprovadas pelos setores e órgãos 

competentes. 

Parágrafo Único: Os procedimentos de aquisição, atualização e manutenção deverão ser aprovados 

pela Direção Geral da Instituição, ouvido a Coordenação do NTI, referente a real necessidade do 

procedimento. 

Art. 31. O processo de manutenção dos recursos tecnológicos deverá ser permanente, efetivo e 

preditivo sempre que possível. 

Art. 32. Toda a aquisição de equipamento computacional e informacional deve incluir a aquisição 

da licença do software básico apropriado para o seu uso, salvo softwares livres. 

Parágrafo Único: As licenças permanentes de software adquiridas deverão ser obrigatoriamente 

registradas como rege a letra da lei em vigor. 

Art. 33. As instalações de softwares nos equipamentos computacionais da Instituição somente serão 

autorizadas mediante registro e arquivamento da licença de uso no sistema centralizado do NTI. 

Parágrafo Único: O mesmo procedimento precisa acontecer com os softwares livres. 

Art. 34. A aquisição de recursos tecnológicos seguirá este procedimento: 

a. Preenchimento de formulário específico, on-line, para este fim, por parte do responsável pelo 

setor, ou órgão; 

b. Análise e aval da Direção Geral, ouvido a Coordenação do NTI e levando em consideração 

o que é previsto no PDI, em conformidade com dotações orçamentárias para a compra de recursos; 

c. Após aprovação, ou recusa, encaminhamento ao NTI, em caso de aprovação segue o processo 

de cotação de preço; 

d. Cotação realizada é encaminhado o pedido ao setor de compras para efetivação da compra. 

 

CAPÍTULO VIII 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 35. Os casos omissos serão tratados pela Coordenação do NTI, ouvida a Direção Geral. 
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Art. 36. O presente Regulamento Interno entre em vigor na data de sua aprovação pelo Conselho 

Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONSEPE), salvo disposições ao contrário. 

A IES conta com um sistema informatizado de disponibilização de materiais didáticos aos alunos 

através do portal RM. Através desse portal, os professores podem disponibilizar resumos de aulas, 

listas de exercícios, artigos para leituras, etc., para acesso prévio dos alunos. O acesso ao portal do 

professor e do aluno é feito através de login e senhas individuais. O aluno também tem acesso a 

informações acadêmicas e financeiras através desse portal. O professor pode, também, agendar 

recursos audiovisuais, laboratórios e outros espaços da IES, informando antecipadamente quais 

atividades serão realizadas e quais os materiais necessários para a atividade proposta. Assim, é 

possível realizar adequadamente as atividades de ensino- aprendizagem necessárias ao 

desenvolvimento do currículo. 

Avaliação dos processos de ensino-aprendizagem 

O aproveitamento é expresso em notas, demonstradas em grau numérico de zero (0,0) a dez 

(10,0). De acordo com as normas da IES, as avaliações devem respeitar, em linhas gerais, o disposto 

no regimento institucional (a seguir relacionado). Além disso, para cada disciplina devem ser 

realizadas, no mínimo, duas avaliações dentro do bimestre, que irão compor a média bimestral. A 

quantidade de avaliações (duas no mínimo) e o valor dos pesos atribuídos a essas avaliações ficam 

a critério do respectivo docente, que os define quando da elaboração do Plano de Ensino da 

disciplina, o qual deve ser aprovado pelo Colegiado de Curso em reuniões realizadas antes do início 

do semestre letivo, e acompanhado no decorrer do semestre. 

 

 

 

NOPESU � DNA 

 

NÚCLEO DE ORIENTAÇÃO E PLANEJAMENTO DO ENSINO SUPERIOR DA 

UNIGUAÇU - NOPESU 

 

REGULAMENTO GERAL DO NOPESU 
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O Núcleo de Orientação e Planejamento do Ensino Superior da Uniguaçu (NOPESU) é uma 

comissão multidisciplinar ligada à Coordenação Acadêmica e à Direção Geral do Centro 

Universitário Vale do Iguaçu  (UNIGUAÇU), bem como à Comissão Própria de Avaliação (CPA). 

O NOPESU tem como objetivo geral orientar, planejar e executar processos de melhoria do ensino-

aprendizagem de todos os cursos da Instituição, assessorando os coordenadores de Curso e a Direção 

no arrolar de suas atividades didáticas- pedagógicas centradas no ensino. 

Desse modo, o Núcleo será composto e desenvolverá suas atividades da seguinte forma: 

- Composição do NOPESU:  

A composição do Núcleo deverá ser de forma multidisciplinar, pois assim pode- se chegar a soluções 

de problemas de forma mais rápida e eficaz, já que uma das funções do NOPESU é justamente a 

identificação, e prevenção, de fragilidades no que tange ao ensino. 

A estrutura composicional do NOPESU dar-se-á da seguinte forma: 

a) Coordenador: é o responsável pela orientação e organização da equipe de 

trabalho,pelaformulaçãodocalendáriodetrabalho/atividadesereuniões,pelo acompanhamento de 

todas as atividades dos membros do Núcleo, bem como pela representatividade do Núcleo em 

eventos, atividades, parcerias e demais trabalhos a serem desenvolvidos. Será indicado pela Direção 

Geral da IES e deverá dispor de carga horária para o desenvolvimento de suas funções. 

b) Pedagoga: é a responsável pela orientação dos planejamentos voltados ao processo de ensino-

aprendizagem, bem como às demais orientações referentes ao processo de ensino e demais 

atividades que envolvam o ensino-aprendizagem, principalmente no acompanhamento dos 

processos avaliativos. Será indicada pela Direção Geral da IES e deverá dispor de carga horária para 

o desenvolvimento de suas funções.  

c) Membros efetivos: são professores que constituem a equipe multidisciplinar os quais serão 

responsáveis pelo planejamento, organização e execução dos projetos e atividades cabíveis ao 

NOPESU, sempre trabalhando em conjunto com as coordenações de curso, os quais serão ouvidos 

e consultados sempre quando necessário. Cada membro será responsável por suas pastas 

direcionadas às habilidades de cada um, embora se envolva em todos as atividades do Núcleo. 

Preferencialmente, para que não haja conflito de interesses, os membros efetivos não deverão ser 

coordenadores de curso, salvo quando houver a indicação da Direção Geral. Os membros efetivos 

serão indicados pela Coordenação do Núcleo, sendo encaminhado os nomes para aprovação da 

Direção Geral da IES, devendo dispor de carga horária para a realização de suas atividades. 

d) Conselho Consultivo: é formado por professores de diversas áreas, os quais serão 

consultados quando necessário e em caso de dúvidas. Não necessitam dispor de carga horária para 
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o desenvolvimento de suas atividades e serão indicados pela Coordenação do Núcleo, sendo 

encaminhado os nomes para aprovação da Direção Geral da IES. Poderão fazer parte do Conselho 

Consultivo os coordenadores decurso. 

 

É de responsabilidade do NOPESU: 

A demanda de trabalho do Núcleo é composta de múltiplas atividades, as quais estão ligadas 

diretamente aos colegiados. Para que se tenha um melhor aproveitamento e discernimento das 

abrangências das atividades, o NOPESU as dividiu em pastas interligadas entre si, para que ocorra 

o diálogo entre os Membros, Coordenação e Direção do Núcleo, sempre com o acompanhamento da 

Comissão Própria de Avaliação. 

Desse modo, o organograma abaixo mostra a composição geral do NOPESU: 

 

A designação dos Membros responsáveis pelas pastas será por meio da afinidade à área, embora 

todos sejam co-responsáveis pelas atividades desenvolvidas. 

Planejamento, organização e execução de atividades 

O processo de planejamento, organização e execução de qualquer atividade contará com o 

acompanhamento da Coordenação Acadêmica e da Direção da IES. ONOPESU deverá apresentar, 
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durante a reunião semanal dos coordenadores de curso, os planejamentos das atividades, bem como 

regulamentações a serem discutidas. 

Todas as atividades deverão seguir um calendário próprio a partir do calendário acadêmico da IES 

aprovado em todos os conselhos. 

As atividades previstas poderão sofrer alteração no decorrer do ano letivo, desde que seja sempre 

proposto em reunião e aprovado pelos membros com posterior aprovação da Direção Geral. 

A pauta de reuniões e atividades será encaminhada semanalmente aos Setores da IES, bem como 

aos Coordenadores de Curso e Direção. 

Todas as atividades desenvolvidas pelo NOPESU, dentro de suas pastas específicas, levará em 

consideração o processo pedagógico voltado para ensino- aprendizagem, para tanto, deverão estar 

intimamente relacionadas aos princípios educacionais, culturais e sociais que pregoa a LDB 

9394/96, como regulamentação do processo de aprendizagem. Assim, o Núcleo, tomará o cuidado 

para que os planejamentos não interfiram no transcorrer do ano letivo e que estejam ligadas às 

matrizes curriculares dos cursos de graduação. 

Do calendário das atividades e reuniões 

As atividades desenvolvidas pelo NOPESU seguirão um calendário próprio ligado ao 

calendário acadêmico do ano corrente e colocado em aprovação durante as reuniões do Núcleo. 

O calendário de atividades do NOPESU deverá ser apresentado à Direção Geral antes do início do 

ano letivo para que o mesmo seja aprovado e colocado em vigência. 

As reuniões do NOPESU serão semanais, no período da manhã, seguindo os mesmos parâmetros da 

realização das reuniões de setores e coordenadores de curso. 

Nas reuniões de setores e coordenação de curso haverá sempre a partição de um membro do 

NOPESU para que possa repassar as informações sobre as atividades do Núcleo, bem como 

acompanhar as demais atividades. 

 

 

Das obrigações do NOPESU 

As obrigações do NOPESU estão centradas no tripé: planejamento, organização e execução, 

seguido do processo de acompanhamento das atividades dos colegiados. Assim, os membros 

deverão seguir o que for estruturado nas discussões e reuniões, bem como na determinação de cada 
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uma das pastas apresentadas no organograma acima. 

Planejamento 

O Núcleo deverá determinar antecipadamente as atividades que devem ser desempenhadas, 

além de quais objetivos serão alcançados, visando dar condições para que os colegiados se 

organizem a partir de determinadas análises a respeito da realidade atual e futura que se pretende 

alcançar. Assim, nenhuma atividade será efetivada sem a consulta e demais aprovações que deverão 

partir da Direção Geral. 

Cabe ao Coordenador do NOPESU a organização geral das pautas e discussões referentes ao 

processo de planejamento. 

3Organização 

Além de propor as atividades o Núcleo será responsável pela organização, juntamente com os 

colegiados de curso, dos eventos e atividades, seguindo o calendário aprovado em reunião, desde 

que esteja dentro das pastas apresentadas no organograma acima. 

Execução 

O processo de execução das atividades planejadas e organizadas será realizado conjuntamente com 

os colegiados de curso, sendo ouvido sempre a Direção Geral. 

A execução sempre deverá ser realizada com vistas ao processo avaliativo continuo, buscando 

minimizar as fragilidades e fortalecer as potencialidades da IES, fazendo com que as demandas dos 

cursos, referentes ao ensino-aprendizagem,sejam acompanhadas, mensuradas e que promovam as 

soluções para os problemas detectados. 

Acompanhamento 

Um dos principais trabalhos a ser desenvolvido pelo NOPESU é o acompanhamento das atividades 

dos colegiados no que tange ao ensino- aprendizagem, principalmente às avaliações, Trabalhos 

Finais de curso e demais atividades que estejam voltadas à prática de ensino-aprendizagem e 

formação dos acadêmicos, visando a integralidade dos trabalhos institucionais, principalmente a 

partir das metas estabelecidas pela Direção e Coordenações de Cursos. 
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Relatórios e Análises 

O NOPESU está balizado no processo de avaliação diagnóstica e formativa, buscando 

sempre se antecipar aos problemas voltados ao ensino-aprendizagem, assim todas os trabalhos 

realizados pelo Núcleo serão compilados, mensurados e analisados, gerando relatórios parciais e 

finais para análise e discussão com os coordenadores de cursos, professores, acadêmicos e demais 

membros da comunidade acadêmica. 

Esses relatórios servirão como documentação para alterações, modificações e reestruturações no que 

tange ao processo de ensino-aprendizagem e organização do cursos e demais atividades 

desenvolvidas pelos colegiados. 

Serão construídos gráficos, planilhas e demais ferramentas para o acompanhamento avaliativo de 

cada atividade, para que se possa potencializar todos os trabalhos desenvolvidos na IES e os 

direcionar para o ensino-aprendizagem, buscando manter o aluno centrado em seus estudos e com 

uma formação complete e eficiente. 

Aos Coordenadores de curso serão entregues os dados seguidos de explicações e análises, para que 

esses discutam em reunião com seus professores e posteriormente com os alunos. 

Todas as atividades terão cunho avaliativo, para que se efetive o processo de ensino-aprendizagem 

de forma que retransforme a realidade acadêmica, dando mais ênfase a formação do aluno e a 

consolidação do professor. 

 

Das disposições finais 

Cada pasta constante no organograma terá sua configuração a partir das atividades desenvolvidas, 

para tanto, o(s) membro(s) responsável(is) pela pasta deverá(ão) apresentar um preâmbulo de como 

estão/serão organizadas as atividades de cada pasta antes do início de cada ano letivo, além de 

apresentarem relatórios parciais de suas atividades bimestrais no decorrer do ano letivo. 

O processo dialógico será constante entre os membros e o Conselho Consultivo, para que se efetivem 

de forma concreta todas as atividades de responsabilidade do NOPESU. 

Os demais casos serão tratados pelo NOPESU em conjunto com a Direção Geral e a Comissão 

Própria de Avaliação (CPA). 

 

RECORTE DO REGIMENTO ESCOLAR 
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Art. 52 - A avaliação do desempenho escolar é feita por disciplina, incidindo sobre a frequência e 

aproveitamento. 

Art. 53 - A frequência às aulas e demais atividades programadas, permitida apenas aos matriculados, 

é obrigatória, vedado o abono de faltas não previstas em lei. 

Art. 54 - O aproveitamento escolar é avaliado através de acompanhamento contínuo do aluno e dos 

resultados por ele obtidos nos exercícios escolares. 

Art. 55 - As verificações de aprendizagem, de acordo com a natureza da disciplina, poderão 

compreender: 

I. provas práticas, escritas, gráficas, orais, seminários e arguições; 

II. trabalhos práticos, inclusive extraclasse; 

III. pesquisa ou estágio, desde que sob orientação, supervisão e controle do professor; 

IV. relatórios de aulas práticas ou trabalhos equivalentes; 

V. elaboração de projetos, monografias, dissertações e de tese e sua defesa; 

VI. outras formas que atendam às peculiaridades didático-pedagógicas de cada disciplina. 

§ 1º - Será obrigatória a atribuição de notas bimestrais. 

§ 2º - Será assegurado ao aluno, desde que devidamente fundamentado, o direito de requerer a 

revisão de provas, no prazo de 3 (três) dias úteis a contar da data da divulgação da nota da respectiva 

prova. 

§ 3º - Poderá ser concedida segunda chamada ao aluno que, não tendo comparecido às provas ou 

demais verificações de aprendizagem, com exceção do exame final, comprove impedimento legal, 

motivo de doença, atestado médico ou motivo de força maior devidamente comprovado e venha 

requerê-la, no prazo de 2 (dois) dias úteis a contar da data de sua realização. 

§ 4º - As provas de segunda chamada de provas bimestrais serão realizadas no final de cada semestre 

letivo, sendo o conteúdo das mesmas abrangendo toda matéria lecionada durante aquele semestre. 

Art. 56 - As notas bimestrais e de exame final serão graduadas de 0 (zero) a 10 (dez), sendo que para 

as notas bimestrais é permitida apenas a fração de 0,5 (meio) ponto. 

Art. 57 - Será considerado promovido por média o aluno que obtiver, em qualquer disciplina, média 

das notas bimestrais igual ou superior a 7 (sete) e frequência mínima de 75% (setenta e cinco por 

cento) das aulas e demais atividades escolares. 

Art. 58 - Ficará sujeito ao exame final o aluno que obtiver, em qualquer disciplina, média semestral 

igual ou superior a 4 (quatro) e inferior a 7 (sete) e frequência mínima de 75% (setenta e cinco por 

cento) das aulas e demais atividades escolares. 

Art. 59 - Quando o aluno realizar exame final, a média de aprovação resultante da média aritmética 
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entre a nota dessa prova e a média das notas bimestrais, será 5 (cinco). 

 

Número de Vagas 

 

O curso de Farmácia foi autorizado e reconhecido com 80 vagas a cada ano letivo.  

 

CORPO DOCENTE 

NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE ✁NDE 

O Núcleo Docente Estruturante ✁ NDE, no âmbito dos cursos de graduação em especial ao curso de 

Farmácia das Faculdades Integradas Vale do Iguaçu, tem função consultiva, propositiva e de 

assessoramento sobre matéria de natureza acadêmica. 

O NDE integra a estrutura de gestão acadêmica do curso sendo corresponsável pela elaboração, 

implementação, atualização e consolidação do Projeto Pedagógico do Curso. 

A sua constituição segue orientações do Ministério de Educação (MEC/INEP), foi implantado no 1º 

semestre de 2009, as reuniões acontecem em dois momentos, semestralmente, ou de acordo com a 

necessidade levantada pelo corpo docente e direção da IES. 

O NDE do curso de Farmácia é constituído pelos seguintes docentes: 

Farmacêutica Silmara Brietzig Hennrich (Mestre) - Presidente 

Farmacêutica Silvana Harume Watanabe (Mestre) 

Farmacêutica Elaine Ferreira (Mestre) 

Farmacêutico Marcos Joaquim Vieira (Mestre) 

Farmacêutica Silvane Kasmierczak (Especialista) 

Elias da Costa (Doutor) 

 

 Atuação do NDE 

A atuação do NDE do curso de Farmácia está definida pelo regimento do NDE, aprovado pelo 

CONSEPE. Sua constituição e atribuições estão de acordo como previsto no regimento a seguir: 

CAPÍTULO I 

DAS CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 
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Art.1º. O presente Regulamento disciplina as atribuições e o funcionamento do Núcleo Docente 

Estruturante (NDE) dos Cursos de Graduação do Centro Universitário Vale do Iguaçu . 

Art.2º. O Núcleo Docente Estruturante (NDE) é o órgão consultivo responsável pelo 

acompanhamento e planejamento do Projeto Pedagógico dos Cursos de Graduação dasFaculdades 

Integradas do Vale do Iguaçu e tem por finalidade a sua implementação e desenvolvimento. 

 

CAPÍTULO II 

DAS ATRIBUIÇÕES DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE 

 

Art.3º. São atribuições do Núcleo Docente Estruturante: 

a) Elaborar o Projeto Pedagógico do curso definindo sua concepção e fundamentos; 

b) Estabelecer o perfil profissional do egresso do curso; 

c) Discutir e atualizar periodicamente o projeto pedagógico do curso; 

d) Conduzir os trabalhos de reestruturação curricular, para aprovação no Colegiado de Curso, 

sempre que necessário; 

e) Supervisionar as formas de avaliação e acompanhamento do curso definidas pelo Colegiado; 

f) Analisar e avaliar os Planos de Ensino dos componentes curriculares; 

g) Promoveraintegraçãohorizontaleverticaldocurso,respeitandooseixosestabelecidos pelo 

projeto pedagógico; 

h) Acompanhar as atividades do corpo docente, recomendando ao Colegiado de Curso a 

indicação ou substituição de docentes, quando necessário. 

 

CAPÍTULO III 

DA CONSTITUIÇÃO DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE 

 

Art. 4º. O Núcleo Docente Estruturante será constituído por pelo menos 5 docentes, 

preferencialmente com formação no respectivo curso de graduação, contratados em regime de 

trabalho parcial ou integral e com experiência docente mínima de 2 anos, sendo 60% dos membros 

com titulação acadêmica obtida em programas de pós-graduação Stricto sensu. 

Parágrafo único: Dentre os docentes constará, obrigatoriamente, o Coordenador do Curso. 

Art. 5º. Os integrantes do Núcleo Docente Estruturante terão mandato de 2 (dois) anos, com 

possibilidade de recondução. 
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CAPÍTULO IV 

DAS ATRIBUIÇÕES DO PRESIDENTE DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE 

 

Art. 8º. Compete ao Presidente do Núcleo: 

Convocar e presidir as reuniões, com direito a voto, inclusive o de qualidade; 

a) Representar o NDE junto aos órgãos da instituição; 

b) Encaminhar as deliberações do Núcleo; 

c) Designar relator ou comissão para estudo de matéria a ser decidida pelo Núcleo e um 

representante do corpo docente para secretariar e lavrar as atas; 

d) Coordenar a integração com os demais Colegiados e setores da instituição. 

 

CAPÍTULO V  

DAS REUNIÕES 

 

Art.9º. O Núcleo reunir-se-á, ordinariamente, por convocação de iniciativa do seu Presidente, 2 

(duas) vezes por semestre e, extraordinariamente, sempre que convocado pelo Presidente ou por 

qualquer de seus membros titulares. 

Art. 10. As decisões do Núcleo serão tomadas por maioria simples de votos, com base no número 

de presentes. 

 

CAPÍTULO VII 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 11. Os casos omissos serão resolvidos pelo Núcleo ou órgão superior, de acordo com a 

competência dos mesmos e com a regulamentação existente na IES. 

Art. 12. O presente Regulamento entra em vigor após aprovação pelo CONSEPE ✁ Conselho de 

Ensino, Pesquisa e Extensão. 

 

COORDENAÇÃO DO CURSO 

A coordenação do curso está a cargo da Professora Silmara Brietzig Hennrich, graduada  em 
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Farmácia desde 2007/2 pelo Centro Universitário Vale do Iguaçu ✁ UNIGUAÇU, Especialista em 

Didática e Docência do Ensino Superior pela UNIGUAÇU desde 2013 Mestre em Saúde e Meio 

Ambiente Pela Universidade de Joinville - UNIVILLE desde 2016. 

 

Atuação do Coordenador do Curso 

A Coordenação do curso do curso, amparada nas Diretrizes definidas pela Instituição e apoiada pela 

Coordenação Acadêmica, tem como compromisso principal a responsabilidade do ensino-

aprendizagem no curso. Este compromisso deve ser cumprido continuamente através do 

envolvimento com o corpo docente, com a instituição e com os acadêmicos, mantendo assim a 

excelência do ensino. A coordenação deve exercer suas funções num formato em que esta 

✗☎✆✌✄✡✔✝✆✕✌✓✖✝✝ ✡✂�✌ ✌✁✝✍✂✂✎✝✆✌ ✂ ✁✝✄☎✟✄✒✌✕✂✄☎✂ ✂✎✒✁✌☎✟✠✌� 

Outras atribuições, de cunho didático-pedagógico, são descritas a seguir: 

a) Coordenar, orientar e acompanhar as atividades docentes e discentes, proporcionado apoio 

pedagógico para a realização das mesmas; 

b) Participar dos projetos da instituição, visando a interdisciplinaridade; 

c) Executar atividades técnicas e administrativas pertinentes ao curso; 

d) Prestar apoio e orientar às equipes que atuam na instituição em assuntos pertinente ao curso; 

e) Estabelecer contatos com os setores de serviços relacionados ao curso, voltados para o 

fortalecimento do mesmo; 

f) Buscar parcerias, intensificando a integração entre docentes e discentes, desenvolvendo-se 

atividades de aprendizagem nas salas de aula, laboratórios, estágios e bibliotecas. 

A Coordenação do curso contribui com a forma de planejamento, execução e validação das 

atividades realizadas pelos docentes e discentes ofertando apoio didático pedagógico segurado pela 

assistência continua da instituição. Mudanças práticas positivas advindas deste apoio tendem a 

refletir nos ambientes da comunidade acadêmica. 

De muita importância, um dos compromissos técnico-administrativos da coordenação é a realização 

das reuniões que acontecem bimestralmente com o corpo docente/Colegiado e reuniões do Núcleo 

Docente Estruturante ✁ NDE. Este núcleo de docentes tem o compromisso de trazer para discussão 

as necessidades do curso desde a elaboração dos planos de ensino, ajustes nas ementas até o formato 

e composição das avaliações escritas e práticas, enquanto as reuniões de colegiado estão voltadas 

para o aspecto administrativo e o monitoramento das atividades intra e extras classes dos 
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acadêmicos. Todas as reuniões são registradas em ata. 

Nesse processo de ensino aprendizagem, a coordenação busca estimular o aluno ao ensino, através 

da leitura e interação com consultas bibliográficas e buscas nas páginas de portais de 

artigos/periódicos relacionados ao curso. Dentro desta proposta, também está a inserção do aluno 

nos projetos da IES de cunho social. Projetos estes articulados através de parcerias com instituições 

interessadas na transformação educativa da comunidade. A participação em seminários, eventos e 

iniciativas ligadas à área de conhecimento do curso tem sido um incentivo ao aluno para o 

reconhecimento do mercado de trabalho. A busca de alternativas, tais como concursos, estágios 

voluntários e/ou remunerados, tem motivado o corpo discente na realização dos mesmos. Estas e 

outras alternativas tem se mostrado como acréscimo pessoal e profissional fortalecendo as 

potencialidades do estudante. 

A Coordenação também executa atividades voltadas diretamente ao aluno, tais como atendimento 

individual, monitoramento de tarefas, participação em reuniões por eles articuladas, o que tem sido 

um instrumento pedagógico de imenso valor, pois é percebido que tal envolvimento faz com que 

eles sintam-se seguros nas suas buscas, refletindo com bons resultados nas práticas realizadas. 

 

Experiência profissional, de magistério superior e de gestão acadêmica do coordenador 

Experiência acadêmica ✁ O Coordenador do Curso possui 10 anos de experiência acadêmica 

em educação superior, sendo esta os 10 anos prestando serviços para as Faculdades Integradas do 

Vale do Iguaçu atuando como docente, sendo coordenador do curso desde 2016. 

Experiência profissional não acadêmica ✁ A Coordenadora atuou como farmacêutico por 4 anos de 

atuação na área de manipulação. 

 

Regime de trabalho do coordenador do curso 

A Coordenadora do Curso atua em regime integral com 40 (quarenta) horas semanais na IES. 

Tem efetiva dedicação à administração e à condução do curso, atuando como coordenador e docente. 

Dessas 40 horas, 18 horas são dedicadas à docência e 22 horas são dedicadas à coordenação do 

curso. Considerando 80 vagas ofertadas anualmente, o resultado é de 4 vagas para cada hora de 

coordenação. 
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 PERFIL DO CORPO DOCENTE 

Relação de professores do Curso de Farmácia  

 

Nome Professor 

 

Titulação máxima 

1. Andrey Portela Doutorado 

2. Elias da Costa Doutorado 

3. Marilucia Flenik Doutorado 

4. Rafael Fiamoncini Ferreira  Especialista  

5. Elaine Ferreira Especialista 

6. Jefferson Cesar dos Santos Especialista 

7. Adilson Veiga e Souza Mestrado 

8. Adriana Contin Mestrado 

9. André Weizmann Mestrado 

10. Geovani Zarpelon Mestrado 

11. Ivan Hennrich Mestrado 

12. Janaina Angela Turmina Mestrado 

13. João Chiabai Junior Mestrado 

14. Jonas Elias de Oliveira Mestrado 

15. Marly Terezinha Della Latta Mestrado 

16. Melissa Geórgia Schwartz Mestrado 

17. Silmara Brietzig Hennrich Mestrado 

18. Silvana Harumi Watanabe Mestrado 

19. Silvane Kasmierkizak Especialista 

20. Tania Mara Ruivo Mestrado 

Titulação do corpo docente do curso 

Dos 24 docentes vinculados ao curso, 3 são doutores, 16 são mestres e 5 são especialistas. 
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Assim, o percentual de docentes com titulação obtida em programas de pós- graduação Stricto sensu 

é de 79,16%. 

Em relação a titulação do corpo docente do curso, dos 24 docentes vinculados ao curso, 3 são 

doutores, 16 são mestres e 3 são especialistas. Assim, o percentual de docentes com título de doutor 

é de 12,5%. 

 

Experiência Profissional do Corpo Docente 

Dos 24 docentes vinculados ao curso, a distribuição do tempo de experiência profissional por 

docente encontra-se na tabela a seguir: 

 

Nome Professor 
Tempo de experiência 

profissional (meses) 

Adilson Veiga e Souza 360 

Adriana Contin 246 

André Weizmann 222 

Andrey Portela 186 

Elaine Ferreira 102 

Elias da Costa 186 

Geovani Zarpelon 102 

Ivan Hennrich 282 

Janaina Angela Turmina 90 

Jefferson Cesar dos Santos 90 

João Chiabai Junior 78 

Jonas Elias de Oliveira 222 

Marilucia Flenik 510 

Marly Terezinha Della Latta 360 

Melissa Geórgia Schwartz 198 

Rafael Fiamoncini Ferreira 16 

Silmara Brietzig Hennrich 90 

Silvana Harumi Watanabe 138 
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Silvane Kasmierckzak 16 

Tania Mara Ruivo 366 

 

Experiência de magistério superior do corpo docente 

Dos 24 docentes vinculados ao curso, 17 possuem experiência de magistério superior de, 

pelo menos, 3 anos, perfazendo um total de 77,3% do corpo docente. A distribuição do tempo de 

experiência no magistério superior por docente encontra-se na tabela a seguir: 

 

 

 Nome Professor 

 

Tempo docência no nível superior 

meses 

Adilson Veiga e Souza 150 

Adriana Contin 162 

André Weizmann 174 

Andrey Portela 150 

Elaine Ferreira 22 

Elias da Costa 138 

Geovani Zarpelon 18 

Ivan Hennrich 174 

Janaina Angela Turmina 78 

Jefferson Cesar dos Santos 78 

João Chiabai Junior 30 

Jonas Elias de Oliveira 162 

Libardone 228 

Maria Carolina Stipp 18 

Marilucia Flenik 462 

Marly Terezinha Della Latta 174 

Melissa Geórgia Schwartz 138 

Paula Regina Bach Nogara 144 

Silmara Brietzig Hennrich 144 
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Silvana Harumi Watanabe 90 

Tania Mara Ruivo 162 

Tayane Cristina Buggenhagen 6 

 

Produção científica, cultural, artística ou tecnológica 

Dos 24 docentes vinculados ao curso, nenhum docente não possui publicação, 2 possuem entre 1 e 

3, 6 possuem entre 4 e 6, 4 possuem entre 7 e 9 e 10 docentes acima de 9 publicações. 

  

Funcionamento do colegiado de curso ou equivalente 

Conforme Regimento Interno da IES, constituem o Colegiado do Curso o coordenador, os 

professores que ministram aulas no curso e 1 (um) representante do corpo discente. O Colegiado de 

Curso reúne-se ordinariamente, em datas fixadas no calendário escolar, e, extraordinariamente, 

quando convocado pelo coordenador ou a requerimento de 1/3 (um terço) de seus membros. 

Compete ao Colegiado de Curso: aprovar os programas e planos de ensinodos professores que atuam 

no curso respectivo; Elaborar os projetos de ensino, iniciação a pesquisa e extensão e executá-los 

depois de aprovados pelo Conselho de Ensino e Pesquisa e/ou pelo Conselho Superior; Apreciar o 

plano e o calendário anual de atividades da Instituição; Exercer as demais competências que lhe 

sejam previstas no Regimento. 

 

RECORTE DO REGIMENTO INTERNO CAPÍTULO VI 

DOS COLEGIADOS DE CURSO 

 

Art. 17 ✁ Constituem cada Colegiado de curso, os professores das disciplinas que ministram aulas 

em um mesmo curso e 1 (um) representante do corpo discente. 

Art. 18 ✁ O Colegiado de Curso é dirigido pelo coordenador de curso, substituído em suas faltas e 

impedimentos, pelo professor decano do respectivo curso. 

Art. 19 ✁ O Colegiado de Curso reúne-se ordinariamente, em datas fixadas no calendário escolar, e, 

extraordinariamente, quando convocado pelo coordenador, por iniciativa própria, por solicitação do 

Diretor Geral ou a requerimento de 1/3 (um terço) de seus membros. 

Art. 20 ✁ Compete ao Colegiado de Curso: 
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I. Aprovar os programas e planos de ensino dos professores que atuam no curso respectivo; 

II. Elaborarosprojetosdeensino,pesquisaeextensãoeexecutá-losdepoisdeaprovados pelo 

Conselho de Ensino e Pesquisa e /ou pelo ConselhoSuperior; 

III. Apreciar o plano e o calendário anual de atividades daInstituição; 

IV. Elaborar a proposta anual de despesas do curso e o plano de aplicação de recursos 

orçamentários a serem encaminhados àdiretoria; 

V. Exercer as demais competências que lhe sejam previstas em lei e nesteRegimento. 

 

4.4 INFRAESTRUTURA FÍSICA E DE APOIO DIDÁTICOPEDAGÓGICO 

4.4.1 Gabinetes para Docentes em Tempo Integral 

Todos os docentes contratados em regime de trabalho de tempo integral possuem salas/gabinetes 

com disponibilidade de equipamentos de informática (computador/notebook/acesso wireless) com 

dimensões adequadas e condições de limpeza, iluminação, acústica, ventilação, acessibilidade, 

conservação e comodidade extremamente satisfatórias. 

 

4.4.2 Espaço de trabalho para coordenação do curso e serviços acadêmicos 

A coordenação do curso está instalada em uma sala individual, com computador com acesso à 

internet e acesso a rede sem fio, mesa, telefone, armário para a guarda de documentos e demais 

acessórios pertinentes à sua atividade. Tem também apoio técnico-administrativo. Os integrantes do 

NDE e os docentes em tempo integral e parcial, dos cursos existente na IES, atualmente, possuem 

uma sala específica com 73,0 m2, localizada no edifico Sede, também com computadores com 

acesso à internet, ramal telefônico, acesso a rede sem fio e apoio técnico- administrativo. 

4.4.3 Salas de Professores 

A IES possui duas salas de professores, equipadas com computadores com acesso à internet 

e também com rede sem fio. As duas salas dispõem de poltronas, cadeiras e mesas para que o 

trabalho do docente tenha a comodidade necessária às atividades desenvolvidas. São 

disponibilizadas ainda duas salas de reuniões, com (43,5 m2 e 12,0 m2), amplas e arejadas para as 

atividades a que se propõem cujo uso depende de agendamento prévio. 
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4.4.4 Salas de Aulas 

Todas as salas de aula estão equipadas com carteiras em excelente estado de conservação e cadeiras 

estofadas. Possuem cortinas para isolamento de iluminação externa, quadro branco, tomadas para a 

instalação de equipamentos didático-pedagógicos (TV, DVD, Datashow, Retroprojetor, etc.). 

Possuem ventiladores e iluminação com lâmpadas fluorescentes em quantidade adequada para 

garantir o conforto dos alunos. Existem salas para turmas de 25 a 50 alunos, procurando manter uma 

média de 1,50 m2 por aluno. 

4.4.5 Acesso dos alunos a equipamentos de informática 

A IES possui atualmente 162 computadores para o acesso dos alunos, todos com acesso à internet, 

distribuídos em seis laboratórios de informática, biblioteca e sala de orientação de TCC. No turno 

de funcionamento do curso de Serviço Social (noturno) a IES possui 1524 alunos, resultando numa 

proporção de um terminal para 9,4 alunos. Se considerarmos o total de matrículas dos cursos em 

funcionamento na IES, incluindo o período matutino, o total de alunos será de 2736 e a relação fica 

em um terminal para cada 16,9 alunos. Há, ainda, aproximadamente 1400 notebooks cadastrados na 

intranet da IES. O Laboratório IV, com 20 computadores, fica aberto das 7h30min até às 22h30min, 

com acesso livre. Os demais laboratórios, quando não utilizados em aulas, são disponibilizados aos 

alunos mediante solicitação ao setor de Tecnologia da Informação da IES. Na biblioteca, que 

também funciona das 7h30min até as 22h30min, há 10 computadores, também com acesso livre. 

4.4.6 Biblioteca 

A biblioteca está localizada no 3° piso do Edifício Francisco Cléve, em um espaço exclusivo 

de 1.200 m2 com 30 mesas para estudos individuais, 3 salas reservadas para estudo coletivo, salão 

de estudos com 15 mesas e 10 terminais de computadores com acesso em banda larga à Internet. A 

biblioteca dispõe, ainda, de um auditório para projeções audiovisuais para 12 pessoas. 

 

4.4.6.1 Acervo 

O acervo encontra-se informatizado, permitindo acesso rápido e fácil ao conteúdo dos 

diferentes tipos de material bibliográfico (livros, multimídia, normas técnicas, teses e dissertações, 

trabalhos de Graduação e trabalhos de Pós-Graduação). A biblioteca mantém-se interligada a outras 

bibliotecas brasileiras, podendo solicitar, a pedido do acadêmico, empréstimo de obras raras e outros 
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✡✒✂✝✆☎✂✡� �✟✡✂✝✄✟✍✟✍✟✄✌ ✆✂✡✂✆✠✌ ✗✝✄-✍✟✄✂✝ ✂✝✆ meio da página institucional www.uniguacu.edu.br. 

O acervo é constituído por: 

a) Livros ✁ 20.187 títulos (46.995exemplares) 

b) Periódicos ✁ 657 títulos (48 ativos) 

c) Vídeos VHS ✁ 439 títulos (597exemplares) 

d) DVDs ✁ 41 títulos (72exemplares) 

e) CDs ✁ 2571 títulos (2884exemplares) 

 

A distribuição dos exemplares e títulos em geral conforme áreas se dão na seguinte forma: 

ÁREAS TÍTULOS EXEMPLARES 

Biológicas 261 1205 

Ciências Agrárias 1224 5691 

Engenharia/Tecnologia 109 355 

Exatas e da Terra 1127 3995 

Humanas 3173 5988 

Lingüística, Letras e Artes 2497 3433 

Saúde 4256 11357 

Sociais Aplicadas 7828 21939 

Total 20475 53963 

 

As normas específicas para uso do acervo e dos serviços encontram-se à disposição dos consulentes 

no regulamento da Biblioteca. A atualização do acervo é feita com base nas sugestões encaminhadas 

pela comunidade acadêmica. 

 

4.4.6.2 Política Institucional de Atualização do Acervo 

A implantação da política de seleção e aquisição serve à constante atualização e manutenção da 

qualidade do acervo, e esta deve ser incorporada como filosofia e metodologia no trabalho da equipe 

responsável pelo desenvolvimento de coleções da Biblioteca. 

O processo de seleção das obras a serem adquiridas parte da indicação dos docentes e passa por uma 

comissão, composta pela direção, bibliotecário e coordenação dos cursos. 

É primordial que se estabeleça uma política de seleção para evitar que a coleção se transforme em 



194  

 

um agrupamento desajustado de documentos, por este motivo foram estabelecidos alguns critérios 

com o objetivo de: 

a) Permitir o crescimento racional e equilibrado do acervo nas áreas de atuação da Instituição; 

b) Identificar os elementos adequados à formação da coleção; 

c) Desenvolver programas cooperativos; 

d) Estabelecer prioridade de aquisição de material; 

e) Traçar diretrizes para o descarte de material. 

A formação do acervo deve ser constituída através de uma política de aquisição que prevê a aquisição 

de diferentes tipos de materiais, tais como: Obras de Referência, Livros, Periódicos, Fitas de Vídeos, 

DVD entre outros. Os materiais adquiridos devem atender as seguintes finalidades: 

a) Suprir os programas de ensino dos cursos da Graduação e Pós Graduação daIES; 

b) Dar apoio aos programas de iniciação à pesquisa e extensão daInstituição; 

c) Fornecer obras que elevem o nível de conhecimento geral e específico de seus acadêmicos 

ecolaboradores; 

d) Resguardar materiais que resgatem a história da Instituição, como publicações e materiais 

sobre amesma. 

 

4.4.6.3 Bibliografia básica 

Corresponde ao material bibliográfico indispensável para o desenvolvimento das disciplinas e 

considerado de consulta obrigatória. É adquirida em processo contínuo, segundo indicação de 

professores e coordenação de curso, visando sua composição, com no mínimo três títulos, sendo que 

o número mínimo de exemplares de cada título é calculado na base de 01 (um) para cada 10 (dez) 

vagas ofertadas. 

 

4.4.6.4 Bibliografia complementar 

A literatura complementar compõe-se de livros nacionais ou importados necessários à 

complementação e atualização de bibliografias, seja em nível de pesquisa ou conteúdo programático 

das disciplinas oferecidas na Instituição, bem como para o desenvolvimento de atividades 

administrativas. É adquirida em processo contínuo, segundo indicação de professores e coordenação 

de curso, visando sua composição, com no mínimo três títulos, sendo que o número mínimo de 
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exemplares de cada título é igual a dois. 

 

4.4.6.5 Periódicos Especializados 

Além dos periódicos impressos estão também são disponibilizados periódicos na forma virtual: 

Arquivos Brasileiros de Endocrinologia &Metabologia 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0004-2730&lng=pt&nrm=iso 

 

Brazilian Journal ofMicrobiology 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issuetoc&pid=1517838220120001&lng=pt&nrm=isso 

 

Memórias do Instituto OswaldCruz 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0074-0276&lng=pt&nrm=iso 

 

Revista Brasileira deEpidemiologia 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1415-790X&lng=pt&nrm=iso 

 

Revista da Associação MédicaBrasileira 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0104-4230&lng=pt&nrm=iso 

 

Revista Brasileira de AnálisesClínicas 

http://www.sbac.org.br/pt/index.html 

 

Revista Brasileira deReumatologia 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issuetoc&pid=0482500420120003&lng=pt&nrm=iso 

 

Revista de SaúdePública 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0034-8910&lng=pt&nrm=iso 

 

Revista do Instituto AdolfoLutz 

http://revista.ial.sp.gov.br/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1 
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Revista do Instituto de Medicina Tropical de SãoPaulo 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0036-4665&lng=pt&nrm=iso 

 

Revista Eletrônica deFarmácia 

http://www.revistas.ufg.br/index.php/REF 

 

Revista Eletrônica de FarmáciaFamiplac 

http://www.faciplac.edu.br/site/index.php/2012-05-25-19-07-04 

Farmácia eCiência 

http://www.unilestemg.br/farmaciaeciencia/index.html 

Revista Eletrônica de 

Farmáciahttp://faculdadeuniq.com.br/portal/jupgrade/index.php?option=com_wrapper&view=wra

pper&Itemid=154 

 

Revista Eletrônica deFarmácia 

http://www.univicosa.com.br/noticia/revista-eletronica-de-farmacia 

 

Revista Brasileira de FarmáciaRBA 

http://www.rbfarma.org.br/ 

 

Revista Brasileira de CiênciasFarmacêuticas 

http://www.scielo.br/scielo.php/script_sci_serial/lng_pt/pid_1516-9332/nrm_iso 

 

Revista PharmaciaBrasileira 

http://www.cff.org.br/revista.php 

 

Revista Brasileira de Farmácia Hospitalar e Serviços deSaúde 

http://www.sbrafh.org.br/rbfhss/ 

 

Revista de Ciências Farmacêuticas Básica eAplicada 

http://serv-bib.fcfar.unesp.br/seer/index.php/Cien_Farm 



197  

 

 

4.4.8 Laboratórios 

4.4.8.1 Laboratórios de informática 

A Uniguaçu conta com seis laboratórios de informática, que devem ser utilizados única e tão 

somente para atividades acadêmicas dos cursos. Todos com acesso livre à internet. 

Os softwares instalados podem ser utilizados pelo acadêmico indistintamente, cabendo- lhe solicitar 

ao técnico responsável a liberação de senha. 

Não é permitida a cópia ou a instalação de quaisquer softwares nos equipamentos dos laboratórios, 

sem a prévia autorização, por escrito, de seu responsável. 

 

4.4.8.2 Laboratório de simulação de procedimentos de enfermagem 

Esse laboratório tem por finalidade o ensino de primeiros socorros, noções saúde coletiva e 

interdisciplinaridade da área da prevenção e educação. 

 

4.4.8.3 Academia de musculação (100m2) 

É completamente equipada com modernos equipamentos de condicionamento físico, além de ciclo-

ergômetros e esteiras ergométricas com motor de corrente contínua (todos com controle micro 

processado de informações). 

OBS.- todo os equipamentos e materiais dos laboratórios, inclusive de consumo, estão em perfeitas 

condições de uso e validade, sempre em quantidade adequada. 

 

4.4.8.4 Piscina de hidroginástica 

4.4.8.5 Laboratório de Microscopia/ Microbiologia (70 m2) 

4.4.8.5 Laboratório de Microscopia/ Microbiologia (70 m2) 

15 Microscópios binoculares 

1 Microscópio trinocular com câmera anexa 

1 TV 20 polegadas 



198  

 

03 estereoscópios (lupas) 

18 onjuntos de laminas histológicas preparadas  

19 10 Conjuntos de Lâminas de parasitologia 

01 Conjunto variado de lâminas de Histologia Animal  

01 armário deentomologia 

Sala anexa (Sala de preparos) (12,8m2) 

01 eladeiras 

01 estufas bacteriológicas 

 01 autoclave c/ secagem  

01 utoclavesimples 

01 balança analítica digital 

01 estufa de esterilização e secagem Vidraria em geral 

4.4.8.6 -Laboratório de Bioquímica e Fisiologia (70m2 ) 

2 peagâmetros 

1 capela de exaustão de gazes  

1 Estufa 

1 Banho Maria grande 

1 banho Maria pequeno (sorológico)  

2 1 Balança de precisão 

01 agitadoresmagnéticos 

1 espectrofotômetro  

1 centrifuga de tubos 

1 destilador de água 

 1 chuveiro lava olhos  

Vidraria emgeral 

01 agitador vortex 

 01 lavador de pipetas  

10 suporteuniversal 
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4.4.8.7 -Laboratório de Anatomia e Neuroanatomia (95m2 ) 

1 Ap. genito urinário fem 1 Articulação do cotovelo  

1 Articulação do quadril 1 Basesnitrogenadas 

1 Figura musculada c/ sexo dual 2 Cabeça em corte sagital 

01 Coluna vertebral clássica 1 Coração clássico 

01 Corações grande 

1 Crânio 

1 Encéfalo em 4 partes 

01 Encéfalo em 2 partes 

1 Esqueleto daMão 

01 Esqueletos dopé 

01 Esqueleto pequeno 85cm  

1 Esqueletosimples 

1 Esqueletos c/ origens e inserções 

1 Estomago e pâncreas  

1 Fígado / pâncreas 

1 Laringe (7 partes) 

1 Mini articulação do cotovelo  

1 Mini articulação do quadril 

 1 Modelomão 

1 Modelo mão gigante  

2 1 Modelo olho 

1 Modelopé 

1 Modelo pele (aumento de 70x) 

 1 Osso maxila 

1 Pé chato 

1 Pé normal 

1 Pelve c/ ap. genital fem. 

1 Rim c/ glândula supra renal  

1 Ap. genito urinário masc. 

1 Ap. genito urinário fem.  
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1 Articulação dojoelho 
1 Pulmão 5partes 

2 Articulação do cotovelo  

2 Articulação do joelho 

3 Articulação do ombro  

2 Osso fêmur 

2 Osso Sacro e Cóccix 

2 SistemaVascular 

3 Articulação Atlanto-axial 

3 Coluna cervical 

3 Coluna lombar 

3 Coluna torácica 

3 Osso Escapula 

3 Osso Axis 

3 Osso esterno c/ cartilagens costais  

3 Osso Fíbula 

3 Osso Rádio 

3 Osso Tíbia 

3 Osso Ulna 

3 Osso Úmero 

3 Ossos Pelve 

3 Patela 

3 Osso clavícula 

1 Pôster Audição e equilíbrio 1 Pôster Sistema nervoso 

1 Pôster Sist. Linfático 

1 Pôster Sist. Respiratório  

1 Pôster Coluna Vertebral  

1 Pôster Esqueleto humano  

1 Pôster Sist.Vascular 

1 Pôster Musculatura humana 

1 Pôster Sist. Sensorial 

1 Pôster Sist. Tegumentar  
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1Furadeira 

Diversas peças de instrumental cirúrgico (pinças, bisturis, etc) 

Peças Humanas do Lab. Anatomia  

15 êmur 

1 Fêmur c/ prótese 

25Úmeros 

10 Pelve 

2 Pelve com prótese de acetábulo  

15 Escapulas 

15 Tíbias 

12 Fíbulas 

4 Crânios 

16 Rádios 

13 Ulna 

85 Ossos pequenos (falanges, metacarpos,etc.)  

21 Vértebras Cervicais 

34 Vértebras Torácicas 

15 Vértebras lombares 

4 Mandíbulas 

2 Sacros 

3 Esternos 

4 Manúbrios do esterno 

 6Clavículas 
5 Patelas 

56 ostelas 

1 Dedo 

1 Estomago/Útero/Ovário 

1 Placenta 

16 Fetos de diversos tamanhos 2 Cadáveres 

 

4.4.8.8 -Laboratório de fisiologia do exercício (30m2) 
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Além do mobiliário para arquivamento e acomodação de indivíduos em exame, o 

laboratório possui: 

01 AccutrendLactate 

01 balança Balmak - 150 kg 

01 Cicloergômetro 

01 entilômetro 

01 Dinamômetro com bioimpedância  

05 Plicômetros (clínicos ecientíficos)  

01 Computador comimpressora. 

Além de vários equipamentos para cineantropometria e verificação de sinais vitais. 

 

4.4.8.9 Laboratório de Bromatologia e Química (58m2) 

 
01 capelas deexaustão 

01 mufla 

01 estufa de esterilização e secagem 02 peagâmetros 

01 agitador magnético com termometro 01 agitador magnético simples 

01 centrífuga de tubos (capacidade de 12 tubos) 

01 centrífuga de butirômetro (capacidade de 24 butirômetros) 01 bomba de vácuo 

01 conjunto Emília com manômetro 01 banho-maria grande 

01 banho-maria pequeno (sorológico) 02 dessecadores à vácuo 

01 destilador de proteínas 01 digestor 

03 mantas aquecedoras 

02 conjuntos aquecedor de porcelana 01 destilador 

01 balança de analítica 01 balançasemi-analítica 

02 bancadas com 8 bico de bunsen cada 01 chuveirolava-olhos 

9 suportes universal Vidrarias em geral Reagentes emgeral 

4.4.8.10 Laboratório de Farmacobotânica (62 m2) 

09 microscópios binocular 

03 estereoscópio 

01 banho-maria grande 

01 banho-maria pequeno 02 capela de exaustão 
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01 estufa de esterilização e secagem 01 ultravioleta 

01 rota-vapor 

01 balança semi-analítica 

01 agitador magnético simples 

01 agitador magnético com temperatura Vidrarias em geral 

Reagentes em geral 

 

4.4.8.11  Laboratório de Farmacotécnica (58 m2) 

 
SALA DE PESAGEM: 

06 balanças de precisão 2piquinômetros Vidrarias em geral 

SALA DE ARMAZENAMENTO DE DIVERSOS: 

10 tamis 

10 encapsuladoras manuais 

01 encapsuladorasemi-manual 01 ponto defusão 

02 viscosímetro de Ostwald 01 viscosímetro de copo Ford 01misturador 

05 moldes para supositórios infantis 05 moldes para supositórios adulto 

ÁREA DE PROCEDIMENTO: 

01 capela de exaustão 

01 estufa de esterilização e secagem 01 deionizador 

01 seladora 

01 chuveiro lava-olhos 

03 placas aquecedoras 

03 alcoômetro 

01 lavador depipetas 

02 bancadas de granito com 06 divisórias 01 dissolutor decomprimidos 

01 desintegrador de comprimidos 

4.4.8.12 Laboratório de Tecnologia da Saúde (64 m2) 

 
01 purificador de água 

01 misturador 

01 desumidificador 

01 moinho 
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01 dissolutor 

01 desintegrador 

01 deionizador 

01 Karl Fischer 

01 capela de fluxo laminar Vidrarias diversas 

01 chuveiro com lava-olhos 

 

4.4.8.13 Laboratório de Análises Clínicas (58 m2) 

 
15 microscópios binocular 

01 analisador bioquímico 

01 centrífuga de tubos (capacidade de 12 tubos)  

01 analisador hematológico 

01 centrífuga de micro-hematócrito (capacidade de 24 micro-hematócritos)  

O1 espectrofotômetro 

01 fotômetro de chamas 01 suporte paraVHS 

02 01 homogeneizador 

03 geladeiras 

01 banho-maria sorológico 

Micro-pipetas automáticas diversas Kit diversos 

Reagentes diversos Vidrarias em geral Leitor de Elisa 

25 câmaras de Neubauer 

18 câmaras de fusch Rosenthal 01 deionizador 

01 destilador 

01 avador de pipetas 

01 estufa de esterilização e secagem 

4.4.8.14 Laboratório de Nutrição e dietética ( 59m2) 

 
01exaustores 

06 fogões 

03 cabines de análise sensorial 

02 balanças de pesagem até 10 Kg 02 balanças de pesagem até 20 Kg 01 balança 
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semi-analítica 

04 batedeiras planetária 

01 extrussora 

02 icroondas 

01 fornoelétrico 

03 liquidificadoresindustriais 

02 liquidificadores comuns 01 cortador debatatas 

02 eladeiras 

01 freezer 

02 bancadas de granito 06 pias emgranito 

01 maquina de fazer pão 01cafeteira 

03 termômetros agulha Panelas e acessórios emgeral 

 

4.4.8.15 Laboratório de Fermentação (12 m2) 

 
Tonéis de fermentação Filtrador 

Envasador Refrigerador 

 

4.4.8.16  Laboratório de Biologia Molecular (34m2) 

 
1 Transluminador e 5 microscópios 

1 cuba de Eletroferese e reagentes para eletroforese  

2 Centrífugas ( 1 sorológica e 1 refrigerada) 

21 termociclador e 1 agitador magnético 
16 micropipetas e 1 lavadora de microcavidades  

1 Refrigerador e 

1 forno micro-ondas 

 

Laboratório de Anatomia Bucomaxilofacial 
 

 

O Laboratório de Anatomia Bucomaxilofacial compartilha o material existente no 

Laboratório de Anatomia Humana e ainda se lhe acrescenta: 

02 Crânios c/ músculos faciais 
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02 Séries clássicas de modelos de 

dentes 02 Desenvolvimento da dentição 

02 Doença dental 

01 Retroprojetor com computador integrado Diversos 
modelos em gesso de arcadas dentárias 

Amplo acervo fotográfico e radiográfico de casos clínicos 

 

Laboratório de Odontologia Pré-clínica  

 
 

Este laboratório, anexo ao Laboratório Pré-clínico, está equipado com 

 

02 Motores Chicote De Suspensão Max - Beltec 01 
Recortador de gesso ortodôntico - DCL 

01 Plastificadora a Vácuo com Motor P7 Bio-

art  

01 Delineador B2 (Paralelômetro) Bio-art 

01 Panela 

Polimerizadora 01 Vibrador 

de gesso 
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Apresenta o botão on/off localizado na lateral da base 

da cadeira facilitando o acesso do profissional. 

Altura mínima de 45 cm e altura máxima de 90 cm do assento ao chão. Braço 

de apoio para o paciente fixos com estrutura interna de metal. 

Três programações de trabalho com volta automática à posição zero. 

Sistema de elevação eletromecânico acionado por moto-redutor BOSCH de baixa 

tensão com 24 volts. 
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Sistema eletrônico integrado e de baixa voltagem: 24 volts. 

Tensão de alimentação 127 ou 220V ~ 50/60Hz. 

Encosto de cabeça anatômico, removível, bi-articulável e com regulagem de altura, com 

movimentos anterior, posterior e 

longitudinal e sistema de trava por 

alavanca. Ambidestro 

Equipo Composição: 

01 Seringa tríplice. 

01 terminal com spray para alta rotação. 

01 terminal sem spray para micromotor pneumático. 

Braço Mecânico. Movimentação horizontal com ajuste de nível. 

Pedal progressivo para o acionamento das peças de mão nos terminais do equipo, o que 

possibilita o controle da velocidade e 

com acionamento em qualquer ponto do pedal. 

Seringa tríplice com bico giratório, removível e 

autoclavável. Mangueiras arredondadas, leves e flexíveis. 

Suporte das pontas com acionamento pneumático individual. 

Tampo de inox removível. Fácil de limpar. Garante mais praticidade e resistência à 

corrosão. 

Pintura na cor gelo, com tratamento 

anticorrosivo. Puxador Bilateral 

Unidade de Água 

Cuba profunda, removível e com ralo para retenção de sólidos e cobertura para 

evitar respingos. 

Sistema de regulagem da vazão da água que permite a regulagem fina do fluxo de água. 

01 Suctor de saliva a ar (Sistema Venturi). 

Unidade de água e cuba rebatível em 90º, possibilitando uma ampla mobilidade que 

permite aproximação do auxiliar ao campo 

operatório. 

Reservatórios translúcidos de 800 ml para: Água das peças de mão, seringa tríplice e 

Bio-System* (*item opcional). 
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Refletor 

- Luz halógena 
- Espelho multifacetado com tratamento multicoating. 
- Dupla proteção do espelho, em material resistente, transparente. 

- Puxadores bilaterais em forma de alça que possibilitam isolamento, evitando o risco 

de contaminação cruzada. 

- Cabeçote produzido em material resistente, com giro de 620º. 
- Intensidade: 8.000 a 25.000 LUX (tolerância +/- 20%). 

Especificações Técnicas: 

Classificação do Produto: Segundo a norma NBR IEC 60601-1 
Alimentação: 127/220 V~ Selecionável 
Frequência: 50/60 Hz 
Tipo de proteção contra choque elétrico: Equipamento de Classe I 
Grau de proteção contra choque elétrico: Parte aplicada de Tipo B 
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Modo de operação: Contínua, com carga intermitente - 1min. trabalho e 4 min. 
descanso 

Proteção contra penetração nociva de água: 

IPX 0 - Toda a cadeira para exames, com exceção do pedal de comando IPX1 - 

Pedal de comando 

Potência de entrada: 200VA 

Fusíveis de Proteção: F1 e F2 (127 ou 220V~) = 5A - ação retardada. Capacidade de 
levantamento: Carga distribuída de 200 Kg (massa do paciente + acessórios e 
equipamentos) 
Peso Líquido: 120 Kg 

Capacidade máxima de carga aplicada nas bandejas dos equipos: 2Kgf 

 

60 MOCHOS ODONTOLÓGICOS, marca SAEVO, modelo S2, com encosto 

anatômico, assento com elevação central, rebaixamento das bordas anteriores, base com 5 

rodízios, estofamento em material rígido e resistente, com revestimento sem costura, densidade 

adequada e antideformante, para mais conforto para o estudante e fácil limpeza e assepsia. 

 

Espaço físico (Projetado) 

 

A Clínica Odontológica da Faculdades Integradas do Vale do Iguaçu será construída em 

terreno próprio da IES. Ocupará uma área total de 1.000 m2. Será utilizada, no período matutino, 

para aulas práticas de diversas disciplinas e no período vespertino, para a realização dos estágios 

supervisionados do curso de Odontologia. 
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4.4.8.17 Hospital Veterinário 

Farmácia 

 Veterinária 

 Radiologia 

Clínica de Pequenos Animais  

Clínica de Grandes Animais 

 

4.4.8.18 Estufa da Agronomia 

Setor de Plantas medicinais 

 

4.4.8.19 Fazenda Experimental 

 
Propriedade com Criações e Cultivo de algumas culturas Espécies vegetais 

medicinais nativas 

 

4.4.8.20 laboratório de Solos(34m2) 

 
1 Estufa DBO + 1 destilador de proteínas 1 Fotômetro de chama 

1 Compressor de ar + 1 Mufla 

Vidrarias diversas + 1 Balança eletrônica Barrilete de água destilada + capela 

de exaustão Bureta automática + 4 Lupas 

 

4.4.9 Apoio Didático Pedagógico e Administrativo 

 

O apoio didático pedagógico e administrativo é realizado por órgãos criados por 

proposta do Diretor, ouvida a entidade mantenedora, para atendimento às 

necessidades de organização e expansão acadêmica e administrativa da Faculdade, 

com vistas ao desempenho esmerado e qualidade de suas atividades. Os órgãos de 

apoio técnico e administrativo são a secretaria, a tesouraria, a contabilidade, a 

biblioteca e setores de serviços de manutenção e limpeza
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4.4.9.1 Apoio Pedagógico aos docentes 

 

Cabe à Instituição, contribuir para a constante melhoria da qualidade do 

processo ensino-aprendizagem, o que se faz, também, através do apoio pedagógico 

ao docente. 

Nesse sentido, a Direção, a Coordenação Acadêmica e Pedagógica e a 

Coordenação do curso, buscam por meio de ações conjuntas e variadas, diagnosticar 

as necessidades do corpo docente, e a partir daí, definir ações rumo ao constante 

aprimoramento do trabalho pedagógico na Instituição, oferecendo suporte nas 

questões relacionadas ao processo ensino-aprendizagem, tais como: organização do 

trabalho pedagógico, metodologia, avaliação, interação professor/aluno, dentre 

outras. 

A Direção, a Coordenação Acadêmica e Pedagógica por meio da Coordenação 

de Curso realizam constante motivação para que os docentes busquem 

aprimoramento profissional, apoiam a participação em eventos e incentivam o 

desenvolvimento da iniciação ao trabalho científico. 

 

4.4.9.2 Secretaria Geral 

A Secretaria Geral é o órgão concentrador das atividades administrativas 

acadêmicas do Centro Universitário Vale do Iguaçu  e obedece às normas 

estabelecidas no regimento da IES, emanadas de órgãos superiores e ainda, da 

legislação vigente no que concerne à sua atividade. A função da Secretaria Geral é 

dar suporte aos setores a ela vinculados, providenciar arquivamento ordenado e 

seguro da documentação gerada pela administração acadêmica, atendimento aos 

acadêmicos (prestando informações, agilizando consultas e informando do 

andamento de processos acadêmico-administrativos de interesse do acadêmico). A 

secretaria atende de segunda-feira a sexta-feira das 7h45min às 22h30 min e aos 

sábados das 7h 45min às 12h. 
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4.4.9.3 Organização do controle acadêmico 

Os registros de notas e frequências são lançados no sistema acadêmico pelos 

professores e arquivados, em meio físico, pela secretaria em local apropriado, 

separados por ano/semestre, turmas e disciplinas. Da mesma forma, a documentação 

dos alunos e as solicitações protocoladas, são registradas no sistema e os 

documentos físicos arquivados em pastas individuais. 

O acompanhamento do currículo do aluno é feito através de relatório expedido 

pela secretaria, através do sistema RA, que emite uma cópia ao acadêmico, sempre, 

na renovação da matricula ou a qualquer momento, pela consulta on-line no site da 

faculdade. As coordenações também recebem uma via deste documento no final de 

cada período. 

O sistema de trabalho adotado na Secretaria Acadêmica é o de divisão de 

tarefas, 

coordenadaspelaSecretariaGeralqueasdistribuideacordocomasnecessidades.Asativi

dades realizadas são: montagem e acompanhamento dos processos protocolados, 

elaboração de documentos, suporte aos professores na época de registro de notas e 

frequências, matrícula de alunos de primeiro ingresso (calouros) e cursantes 

(veteranos) no início do semestre, 

atendimentodetelefoneemassuntospertinentesàsecretaria,atendimentodealunosnobal

cão, atendimento de solicitações de professores e coordenadores, arquivamento de 

documentos nas pastas individuais dos alunos, controle de documentação e emissão 

de aditamento do FIES, emissão de documentos oficiais da IES, emissão de 

certificados e encaminhamento de diplomação, inscrições e controle de eventos 

dainstituição. 

 

4.4.9 4 Corpo técnico da Secretaria 

O corpo técnico-administrativo da Secretaria é constituído por quatro 

funcionários (sendo dois com curso superior), dois menores aprendizes e cinco 

estagiários. Existem duas formas de treinamento para o pessoal técnico-

administrativo: 1. Treinamento realizado semestralmente pelo departamento de 
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Recursos Humanos da IES; 2. Treinamento na operacionalização do sistema 

acadêmico, que ocorre a cada atualização. O corpo técnico- administrativo também é 

parte avaliada no processo de avaliação institucional. 

Os colaboradores da Secretaria reúnem-se mensalmente para discutir 

assuntos pertinentes às rotinas e melhorias dos processos internos 

 

4.4.9.5 Corpo Técnico da Biblioteca 

 

O corpo técnico-administrativo da biblioteca é constituído por uma bibliotecária, 

uma encarregada, uma auxiliar de biblioteca, duas menores aprendizes e dez 

estagiários. Os treinamentos para o pessoal da biblioteca são realizados e 

organizados pelos Recursos Humanos da IES; o treinamento na operacionalização do 

sistema bibliotecário ocorre a cada atualização e entrada de novos atendentes. Os 

colaboradores da Biblioteca reúnem-se mensalmente para discutir assuntos 

pertinentes às rotinas e melhorias dos processos internos. 

4.5 NÚCLEO DE ACESSIBILIDADE DO CENTRO UNIVERSITÁRIO VALE DO 

IGUAÇU  (NAU) 

 
O Núcleo de Acessibilidade do Centro Universitário Vale do Iguaçu  (Uniguaçu) 

é composto por equipe multidisciplinar que trabalha para a remoção de barreiras 

físicas, arquitetônicas, metodológicas e atitudinais, por meio de atendimento 

educacional especializado de estudantes com necessidades especiais, sejam elas: 

físicas, visual e auditiva, transtornos globais de desenvolvimento e aprendizagem, 

bem como altas habilidades, sugerindo procedimentos educacionais diferenciados 

para o ensino-aprendizagem e processos avaliativos. 

 

4.5.1 Atividades e áreas abrangidas 

Atendimento Educacional Especializado: é o desenvolvimento de um serviço, 

de caráter complementar ou suplementar à formação dos estudantes no ensino 

regular, voltado para a 

formação dos estudantes com deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento e altas habilidades/superdotação, considerando as suas 
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necessidades específicas de forma a promover acesso, participação e interação nas 

atividades acadêmicas. Esse atendimento perpassa todos os níveis, etapas e 

modalidades do ensino, dando garantias e direito à educação de todos os estudantes 

a educação regular. 

Formação docente: formação continuada e orientações voltadas aos docentes 

da IES quanto ao processo de ensino-aprendizagem dos estudantes com 

necessidades educacionais especiais. 

Assessoria: assessoria permanente aos colegiados de cursos para o 

desenvolvimento de atividades, avaliações, aulas práticas e teóricas, adaptações 

curriculares para o atendimento aos estudantes com necessidades especiais. 

Libras e braile: formação continuada a docentes e estudantes em Libras e 

Braile. Desenvolvimento e utilização de softwares para a leitura de textos em braile. 

Incorporação da disciplina de libras nos cursos de graduação. Disponibilização de um 

profissional de Libras para eventos dos colegiados e institucionais. 

Vagas especiais: garantia e disponibilização de vagas especiais nos 

estacionamentos da IES, auditórios e salas de aula, banheiros e todos os espaços da 

IES. 

Acessibilidade e mobilidade interna: garantia e disponibilização de acesso a 

todas as áreas da IES, por meio de rampas, elevadores e auxílio de pessoal 

capacitado. 

 

4.5.2 Áreas de atuação do Núcleo 

 

Área de apoio à acessibilidade e à mobilidade: orientação e acolhimento dos 

alunos com necessidades especiais de locomoção, fazendo o acompanhamento 

periódico do desenvolvimento do estudante. 

Área intelectual: orientação aos estudantes com dificuldades que afetam o 

ensino- aprendizagem, promovendo ações que dêem condições de acessibilidade e 

permanência nos estudos. Sendo dividida em: 

Atendimento Psicopedagógico: apoio realizado por uma equipe de Psicológicos 

e Psicopedagogos, que realizará uma triagem e investigação das dificuldades de 

aprendizagem, transtornos globais de desenvolvimento entre outros, atuando na 

orientação individual, grupal, familiar e no apoio pedagógico aos professores e 

coordenadores de curso. 
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Adaptação curricular: subsidia o processo de aprendizagem dos acadêmicos 

ingressantes que apresentarem dificuldades de aprendizagem e/ou defasagem de 

aprendizagem, retomando 

conceitos, métodos e procedimentos fundamentais para o desenvolvimento do 

estudante ao longo do seu processo de formação dentro e fora da IES. 

Área sensorial: apoio e orientação aos alunos com dificuldades e deficiência 

auditiva e visual. 

c) Área visual: proporciona apoio pedagógico e recursos adaptados aos 

deficientes visuais, cegos e baixa visão. Também dará apoio aos professores e 

coordenadores de cursos quando necessário. 

d) Área auditiva: oferece apoio de interprete em Libras em sala de aula aos alunos 

surdos,bem como desenvolve cursos de formação em Libras para professores, 

coordenadores de curso e alunos. 

 

Coordenação: Profa. Marta Borges Maia 

Equipe 

Prof. Adailton Lehrer � Engenheiro Civil  

Prof. Atilio Augustinho Matozzo � Linguista 

 Profa. Eliziane Capeleti � Arquiteta e Urbanista 

Profa. Juliane Geisler � Pedagoga  

Profa. Marta Borges Maia � Psicopedagoga 

Profa. Melina Dias � Psicóloga  

Profa. Marly Terezinha Della Latta � Enfermeira 

 Profa. Tânia Mara Ruivo �Fisioterapeuta 

Profa. Tatiana de Lima � Pedagoga 

Profa. Tatiane Aparecida Rocha � Pedagoga Especialista em Libras  

Prof. João Estevão Sebben � Representante dos Coordenadores deCurso 

 

4.6 COMISSÃO DE BIOSSEGURANÇA 

As Faculdades Integradas do Vale do Iguaçu - UNIGUAÇU, entendendo que a 

biossegurança compreende um conjunto de ações destinadas a prevenir, controlar, 

mitigar ou eliminar riscos inerentes às atividades que possam interferir ou 

comprometer a qualidade de vida, a saúde humana e o meio ambiente, criou sua 
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Comissão de Biossegurança. A Biossegurança é um campo complexo, teleológico, 

transdisciplinar, dinâmico e requer recursos humanos com disposição e experiência 

para atuar num processo contínuo de ações que sejam capazes de 

promovertransformações nos serviços de saúde, bem como, em instituições de ensino 

e pesquisa, indústrias, entre outras. Seu objetivo básico é prevenir, dimensionar e 

mitigar os riscos gerados, em especial, por agentes biológicos, ou mesmo pela 

incorporação de novas tecnologias e insumos que afetem diretamente os aspectos de 

saúde. 

Na atividade da área da saúde, há exposição a uma multiplicidade de riscos, 

como os riscos físicos, químicos, biológicos, psicossociais, ergonômicos, mecânicos 

e de acidentes. 

O Glossário em biossegurança da FIOCRUZ traz as seguintes definições de 

Biossegurança: 

1. Éacondiçãodesegurançaalcançadaporumconjuntodeaçõesdestinadas a 

prevenir, controlar, reduzir ou eliminar riscos inerentes às atividades que possam 

comprometer a saúde humana, animal e vegetal e o meioambiente. 

2. Conjunto de medidas voltadas para prevenção, minimização ou 

eliminação de riscos inerentes às atividades de pesquisa, produção, ensino, 

desenvolvimento tecnológico e prestação de serviços, que podem comprometer a 

saúde do homem, 

dosanimais,domeioambienteouaqualidadedostrabalhosdesenvolvidos. 

3. Normas e mecanismos controladores do impacto de possíveis efeitos 

negativosde novasespéciesouprodutosoriginados por 

espéciesgeneticamentemodificadas. 

4. Amanutençãodecondiçõessegurasnasatividadesdepesquisabiológica,de

modo a impedir danos aos trabalhadores, a organismos externos ao laboratório e ao 

ambiente 
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