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I CONTEXTUALIZAÇÃO 

   

 

1. DADOS GERAIS DA FACULDADE LS 

 

IES: Santana Instituto de Educação Superior Eireli – Faculdade LS 

CNPJ: nº 02.846.920/0001-50. 

Endereço: Setor D Sul Lote 5 – Taguatinga / DF 

Portaria de Credenciamento: Portaria Nº 2.552 de 15 de julho de 2005. 

Portaria de Recredenciamento: Portaria nº 1415, de 06 de dezembro de 2016.  

Conceito Institucional: 4   

 

2. DADOS GERAIS DO CURSO 

 

Nome do Curso: Farmácia - Bacharel  

Turno de Funcionamento: Matutino/Noturno 

Total de Vagas Anuais: 300 

Regime Acadêmico: Seriado Semestral 

Regime de Matrícula: Semestral 

Tempo de Integralização Curricular: 5 anos 

Tempo Máximo de Integralização Curricular Mínima: 10 semestres 

Tempo Máximo de Integralização Curricular Máxima: 16 semestres 

Carga Horária Total do Curso (Incluindo o Estágio Supervisionado): 4200h 

Portaria de Autorização: Portaria nº 502, de 22 de dezembro de 2011 – DOU nº 

247, 26/12/2011, seção: 1, pag.: 193. 

Portaria de Reconhecimento: ____ 

 

3. PERFIL INSTITUCIONAL 

 

3.1- Missão 

Educar, produzir e disseminar o saber universal e contribuir para o desenvolvimento 

humano, comprometendo-se com a justiça social, a democracia e a cidadania, acreditando 

na capacidade de educar e promover o progresso. Sendo capaz de: 

I. Oferecer educação de alta qualidade para formação de um cidadão responsável e 

crítico; 
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II. Reunir, organizar e difundir o conhecimento humano, nos mais variados segmentos 

e setores da sociedade e comunidade que está inserida. 

III. Favorecer o desenvolvimento cognitivo do educando, estimulando ao mesmo tempo 

sua competência emocional; 

IV. Favorecer o desenvolvimento da comunidade, assumindo compromisso com 

valores éticos e humanistas. 

V. Contribuir para a realização e o aprimoramento das atividades didático-pedagógicas 

capazes de qualificar o processo de ensino-aprendizagem e de cidadania; 

VI. Aprimorar as atividades de ensino, pesquisa e extensão cultural.  

VII. Contribuir com a sustentabilidade ambiental. 

 

3.2- Visão 

 

Ser referência educacional na construção de uma comunidade acadêmica. 

 

3.3- Valores 

 

• Eficiência com excelência 

• Integridade, Ética, Colaboração e Compromisso Social 

• Criatividade e Inovação 

• Postura, Senso de Justiça e Solidariedade 

 

4. CONTEXTO EDUCACIONAL: REALIDADE REGIONAL 

 

Atualmente, o Distrito Federal (DF) encontra-se plenamente consolidado, 

tendo deixado de ser meramente uma cidade administrativa e se tornado um atuante 

partícipe na vida federativa, com forte presença na área de prestação de serviços e 

comércio, que representa cerca de 90% do Produto Interno Bruto (PIB do DF), 

ficando a Indústria com uma participação de 9,5% e 0,5% de participação para a 

Agricultura. Aquela cidade inaugurada em abril de 1960 e que muitos acreditavam 

que não duraria cinco anos, hoje conta com 221.157 habitantes (excluídos Lagos 

Norte e Sul), tendo sido superada, em termos populacionais, por Ceilândia, que é a 

mais populosa do DF, com um total de 370.048 habitantes, e por Taguatinga, com 

240.041 habitantes. Hoje o DF conta com cerca de 2.043.000 de habitantes (Portal 

Oficial do GDF, fevereiro de 2016). 

A Faculdade LS está localizada na cidade de Taguatinga, próxima às 

Regiões Administrativas de Ceilândia e Samambaia. Juntas, estas representam o 
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maior adensamento urbano do Distrito Federal. Vale ressaltar que entre estas três 

cidades, encontra-se a Área de Relevante Interesse Ecológico Juscelino Kubitschek 

– ARIE JK, Unidade de Conservação que possui cerca de 210 hectares destinados à 

manutenção da biota nativa: a flora e a fauna; os sítios arqueológicos, as nascentes 

dos córregos Cortado e Taguatinga, e o curso do Ribeirão Taguatinga. 

A ARIE JK tem maior parte de seu perímetro concentrado na Região 

Administrativa de Taguatinga, a qual foi criada para desfazer as invasões que 

tomavam conta de Brasília. Os operários que se deslocaram de todo o Brasil para 

construir a Nova Capital resolveram fazer ali também sua morada. Como, no 

entanto, eram pobres, invadiram terras e construíram barracos, revelando para um 

país que cria em seu rápido desenvolvimento, a realidade de pobreza em que vivia 

sua população. O planejamento da cidade, nesse contexto, não obedeceu a um 

estudo antecipado, nem pelo espaço territorial, nem pelas questões ambientais. 

Estava iniciando uma prática que se tornaria danosa ao meio ambiente e corriqueira 

no DF: ocupação do solo para posterior urbanização e regularização.  

A Faculdade LS reconhece a importância da ARIE JK para a manutenção 

da qualidade de vida local, não somente pela sua riqueza paisagística, mas por 

propiciar à comunidade opções de esporte, lazer e garantia dos recursos naturais. O 

maior desafio hoje é conciliar o avanço urbano com a preservação dessas áreas 

naturais, uma vez que todos esses fatores refletem um contexto de tamanha 

complexidade.  

Esses aspectos socioambientais não são desconsiderados pela comunidade 

acadêmica da Faculdade LS, tendo em vista que os impactos no meio ambiente 

local afetam direta ou indiretamente a saúde e o bem-estar da população local.  

Ademais, os cursos implantados por esta Faculdade visam o enquadramento 

de novos profissionais voltados ao mercado profissional dessa região, de modo que 

os aspectos socioeconômicos também são relevantes e observados no momento da 

definição do curso.  

Para favorecer esse desenvolvimento regional, o curso de Farmácia 

oferecido por esta IES buscará responder às demandas no mercado de trabalho da 

região de Taguatinga e proximidades. Estas regiões sofreram nas últimas décadas 

uma expansão significativa, em localidades como Colônias Agrícolas Vicente Pires 

e Samambaia e Colônia Agrícola Arniqueira. Faz-se necessária, então, a ampliação 

do oferecimento de qualificação profissional, capacitando a população para a 

resolução de desafios e interesses emanados da sociedade e do desenvolvimento 

econômico e social da região e também do país.  
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A região de Taguatinga, de modo específico, inscreve-se no Programa de 

Expansão Industrial, que tem como objetivo a integração entre a área industrial, o 

desenvolvimento tecnológico e o meio ambiente. Essa localidade, além de oferecer 

uma infraestrutura sólida para a instalação de indústrias, preocupa-se em melhorar 

as condições naturais do local, preservando também a natureza. 

A Faculdade LS vem ao encontro dessas necessidades, atuando na educação 

superior, promovendo a disseminação do conhecimento e formando pessoas 

capacitadas a promover o desenvolvimento ambiental. Para tanto, o curso de 

Farmácia oportuniza uma grade curricular estruturada de modo a favorecer uma 

profissionalização sólida e atual, com disciplinas de ampla abrangência, que 

possibilitam ao egresso o desenvolvimento de habilidades e competências para o 

exercício das diferentes atividades que o mercado e a sociedade solicitam. 

Destaca-se que os setores de trabalho específicos para farmacêuticos ou em 

que os farmacêuticos podem atuar crescem no país anualmente (OSORIO-

DECASTRO, 2008), o que é evidenciado pela Comissão de Fiscalização do 

Conselho Federal de Farmácia, a partir dos relatórios dos Conselhos Regionais de 

Farmácia. Além disso, o mercado oferece ainda postos nas indústrias cosmética, 

alimentícia, na química fina, em laboratórios de controle de alimentos, na 

Vigilância Sanitária, na pesquisa e na docência. 

Na área referente a medicamentos, o profissional farmacêutico, atuando 

efetivamente, poderia contribuir para a resolução e minimização de diversos 

problemas de saúde pública. Pode-se exemplificar o cenário atual com as questões 

referentes ao uso irracional de medicamentos, a automedicação e a polifarmácia, 

pois além de exporem riscos à saúde do cidadão, imputam os mesmos riscos à 

saúde coletiva. Todas estas questões apontam para a real necessidade de 

intervenção por parte do farmacêutico, e conseqüente inclusão do mesmo, de forma 

incisiva, nas equipes de saúde. Por serem áreas de recente reinserção do 

profissional farmacêutico e altamente importantes sob o ponto de vista da saúde, a 

demanda deste profissional por esta fatia de mercado se faz necessária. 

No que tange ao setor industrial de medicamentos, encontra-se na região 

Centro-Oeste, um pólo industrial situado no eixo Goiânia-Anápolis, o qual vem 

demonstrando sensível crescimento. Além de ser uma área de crescimento 

constante e importante para a profissão farmacêutica, já que relaciona-se 

fortemente com as organizações de saúde pública (p.ex.instituições de prática 

sanitária) e com instituições de pesquisa básica e sanitária. Esta é uma área, 

portanto, que oferece diversas oportunidades aos egressos, em diferentes atividades 

de interesse. 
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Quanto à área de alimentos, há crescente preocupação quanto à 

disponibilidade e qualidade dos mesmos. Neste ambiente, o profissional 

farmacêutico deverá contribuir com as atividades de análise, produção e o 

desenvolvimento de produtos alimentícios, bem como o controle de qualidade dos 

mesmos. 

Em relação ao pólo industrial situado no eixo Goiânia-Anápolis, a 

Plataforma Tecnológica do Setor Farmacêutico de Goiás tem sua origem em um 

Acordo de Cooperação Técnico - Científica firmado entre o Ministério da Ciência e 

Tecnologia (MCT), por meio de suas agências de fomento, e as secretarias 

responsáveis pelas atividades de Ciência e Tecnologia dos Estados de Goiás (GO), 

Mato Grosso (MT), Mato Grosso do Sul (MS) e do Distrito Federal (DF). 

É importante destacar a Política Nacional de Medicamentos, aprovada pela 

Portaria 3.916/98, como parte essencial da Política Nacional de Saúde, que 

constitui um dos elementos fundamentais para a efetiva implementação de ações 

capazes de promover a melhoria das condições da assistência à saúde da 

população. Esta Política concretiza metas do Plano de Governo, integra os esforços 

voltados à consolidação do SUS, contribui para o desenvolvimento social do País e 

orienta a execução das ações e metas prioritárias fixadas pelo Ministério da Saúde. 

Desse modo, aproveitando o potencial regional para absorver egressos dos 

cursos de graduação em Farmácia e estando estes preparados para assumir perfis 

profissionais que atendam a estas demandas industriais, o setor se constituirá em 

um excelente campo de trabalho regional para este profissional. Este cenário 

demonstra um mercado profissional para o farmacêutico longe de um quadro de 

estagnação ou saturação. 

 

 

 

(Fonte: maps.google.com.br) 
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5. JUSTIFICATIVA PARA OFERTA DO CURSO 

 

O campo de conhecimento da Farmácia reúne um corpo teórico, técnicas, 

ferramentas (instrumentos), competências, habilidades, filosofia e método científico, que 

expressam sua prática e autonomia. Esse campo utiliza-se dos conhecimentos disponíveis 

em diversos ramos do saber, o que lhe permite trabalhar na construção do próprio 

conhecimento, mediante a aplicação das teorias e das pesquisas realizadas para o 

desenvolvimento de sua prática profissional. 

Assim, o conhecimento do homem, da ciência, da sociedade, do ambiente, dos 

processos de saúde e de doença amplia e enriquece o campo de atuação do profissional da 

área e de sua prática, possibilitando o trabalho cooperativo com a equipe de saúde e com 

os profissionais afins. Favorece também o desenvolvimento de medicamentos, cosméticos 

e domissanitários e afins, em todos os seus níveis, sejam na pesquisa, no preparo, no 

controle de qualidade, análises toxicológicas, assuntos regulatórios, como também na 

dispensação de medicamentos e assistência farmacêutica, podendo ainda contribuir para 

preservar e manter a saúde integral da população, inclusive atuando como orientador no 

seu ambiente de trabalho e no meio ambiente.  

O mercado de trabalho também está em franca expansão nas diversas áreas. Na 

indústria de medicamentos, principalmente visando o desenvolvimento da indústria 

farmacêutica nacional, independente das multinacionais, objetivando a oferta de produtos 

de qualidade a preços compatíveis com o poder aquisitivo da população brasileira. Em 

expansão estão também as áreas de cosméticos, saneantes, fitoterápicos quanto ao 

desenvolvimento, produção, registro, controle de qualidade (físico-químico e 

microbiológico), supervisão de produção, administração e pesquisa e em indústria de 

alimentos na área de controle de qualidade, ainda nas diversas áreas de análises clínicas, 

bem como em farmácias de manipulação e dispensação. 

Estas novas perspectivas estão se tornando realidade, a partir da apropriação de 

competências que permitam o estabelecimento do novo paradigma da Farmácia e o 

replanejamento das atividades institucionalizadas, o que por meio da nova concepção do 

ensino superior, contida nas diretrizes curriculares, poderá proporcionar condições para 

esse novo caminhar.  

Acresce-se a isso a Política Nacional de Medicamentos, aprovada pela Portaria 

3.916/98, como parte essencial da Política Nacional de Saúde, que constitui um dos 

elementos fundamentais para a efetiva implementação de ações capazes de promover a 

melhoria das condições da assistência à saúde da população. A Lei n.º 8.080/90, em seu 
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artigo 6º, estabelece como campo de atuação do Sistema Único de Saúde - SUS - a 

"formulação da política de medicamentos (...) de interesse para a saúde (...)". 

O seu propósito precípuo é o de garantir a necessária segurança, eficácia e qualidade 

dos medicamentos, a promoção do uso racional e o acesso da população àqueles 

considerados essenciais.  

A Política Nacional de Medicamentos aqui expressa tem como base os princípios e 

diretrizes do SUS e exigirá, para a sua implementação, a definição ou redefinição de 

planos, programas e atividades específicas nas esferas federal, estadual e municipal.  

Esta Política concretiza metas do Plano de Governo, integra os esforços voltados à 

consolidação do SUS, contribui para o desenvolvimento social do País e orienta a 

execução das ações e metas prioritárias fixadas pelo Ministério da Saúde. 

Contempla diretrizes e define prioridades relacionadas à legislação - incluindo a 

regulamentação -, inspeção, controle e garantia da qualidade, seleção, aquisição e 

distribuição, uso racional de medicamentos, desenvolvimento de recursos humanos e 

desenvolvimento científico e tecnológico. 

O curso de Farmácia proposto visa proporcionar uma formação técnico-científica, 

sócio-política e cultural ao futuro farmacêutico para que possa interagir e intervir 

comprometidamente em todas as situações vivenciadas, incluindo problemas-situações de 

saúde-doença junto a profissionais de áreas afins e a qualidade de vida do cidadão, 

corroborando com a Política Nacional de Saúde. Com o mesmo compromisso ético, visa 

também preparar um profissional competente a atuar, segundo Conselho Federal de 

Farmácia/2011, em diferentes áreas. 

Para tanto se buscará desenvolver competência profissional, mediante os seguintes 

requisitos: atitude científica, compromisso com a realidade sócio- econômica- político- 

cultural do país, destreza motora, ética profissional, liderança e participação em equipe. 

As diretrizes curriculares nacionais para os cursos de graduação em Farmácia, 

aprovadas pelo Conselho Nacional de Educação (Resolução CNE/CES nº 2 de 

02/02/2002), determina a formação do profissional generalista, com formação crítica e 

humanística nos aspectos biopsicossociais, responsável pela proposição de uma política 

nacional de medicamentos, que atenda às reais necessidades do país, com ênfase na 

promoção, na prevenção, na recuperação e na reabilitação da saúde, indicando as 

competências comuns gerais para esse perfil de formação contemporânea, de acordo com 

referências nacionais e internacionais de qualidade. 

O curso de Farmácia da Faculdade LS, consoante com as tendências atuais da educação 

da  área, possui uma estrutura física e didático-pedagógica plenamente satisfatória à proposta 

instituída, às quais associam parcerias com setores e serviços locais, responsáveis pelo 
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atendimento à saúde, em especial no campo da farmácia. Dispõe ainda de corpo docente 

altamente capacitado. 

Como os demais cursos da FAC-LS, o curso de Farmácia associa o biológico ao 

social, privilegiando a relação com os contextos socioculturais na compreensão do 

processo saúde-doença e da ação dos fármacos, focando o uso racional dos mesmos, como 

forma de promoção, prevenção e recuperação da saúde, como promulgado pela 

Constituição Federação de 1988 em seu Art. 196, pela ação integrada dos farmacêuticos 

em formação junto às populações e equipes multiprofissionais, na busca da recuperação e 

da reabilitação da saúde via projetos e programas articulados com a sociedade, com os 

serviços de atendimento às comunidades. 

Na perspectiva desse processo de articulação entre os cursos da FACULDADE LS 

alguns princípios e estratégias estão estabelecidos como linhas fundamentais, para a 

formação dos profissionais e para a construção de Projetos Pedagógicos, no caso o de 

Farmácia, mais harmônicos e mais dinâmicos. São eles:  

 Formação continuada e integrada as novas tecnologias e necessidades de empresas 

privadas ou não no ramo das ciências farmacêuticas; 

 Busca e o compromisso com a qualidade e com a excelência da formação; 

 Articulação entre o ensino, a pesquisa e as atividades de extensão e de prestação de 

serviços à sociedade, sob formas diferenciadas; 

 Estímulo ao compromisso com a competência, a qualidade e a equidade da atenção à 

saúde aos diferentes segmentos populacionais, em todos os níveis de complexidade do 

sistema; 

 Atenção às necessidades e possibilidades do aluno para garantir sua permanência nos 

cursos, de modo a minimizar o abandono; 

 Interação com os conhecimentos, competências e habilidades necessários à formação 

do profissional;  

 Conhecimento e a problematização das condições de saúde da população e de seus 

determinantes sociais, econômicos e culturais, em suas relações com o processo saúde 

doença e com a promoção da saúde em condições de vida saudáveis; 

 Integração nos contextos reais de vida da comunidade, na rede de serviços e com 

profissionais de saúde em exercício, como espaços privilegiados do processo de 

ensino-aprendizagem;  

 Integração aos programas nacionais de saúde, e, 

 Associação com instituições nacionais e internacionais com ações na área da Educação 

em Saúde. 
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A formação do farmacêutico deve ser permeada de conteúdos humanísticos, sociais, 

culturais e científicos, atendendo à complexidade (que concebe a articulação, a identidade, 

a diferença em todos os seus aspectos) da formação humana. 

 No momento atual, converge para o campo farmacêutico a possibilidade de dispor e 

utilizar conhecimentos científicos e tecnológicos crescentemente avançados, que 

configuram uma área de atuação no qual se inclui a pesquisa, estruturado por 

procedimentos de alta complexidade, existentes na rede de serviços, e pela necessidade de 

responder às exigências de saúde da população, solicitando do profissional a capacidade de 

atuar em Unidades de Saúde, inclusive nos Programas de Saúde da Família, com graus 

variados de complexidade, bem como de desenvolver ações junto às comunidades 

existentes em sua área de atuação, individual e coletivamente.  

O curso de Farmácia da FACULDADE LS está atento à necessidade de dar respostas às 

exigências hoje colocadas para a educação do farmacêutico. Algumas dessas exigências 

encontram correspondência nas condições de desenvolvimento das sociedades 

contemporâneas, particularmente a brasileira, pelo acelerado desenvolvimento científico 

tecnológico, pelas necessidades crescentes de atendimento da população e, de forma especial, 

pelas novas concepções que organizam e configuram o campo farmacêutico. Esse conjunto 

de fatores se relaciona à:  

a) Urgência de estender o atendimento das questões de saúde, nas quais tem papel relevante 

o farmacêutico, a faixas crescentemente ampliadas dos diferentes segmentos 

populacionais. 

b) Necessidade de repensar a formação profissional, realizando-a em consonância com as 

modernas concepções da Farmácia e a ela incorporando o desenvolvimento das 

capacidades e habilidades compatíveis com as condições do mundo do trabalho. Tais 

aspectos estão a exigir das Instituições de formação, o desenvolvimento e implantação de 

estruturas, processos e mecanismos flexíveis e ágeis, que possibilitem revisões e ajustes 

periódicos. 

c) Exigências de aumento da eficiência dos recursos aplicados para fazer frente às novas 

demandas da sociedade brasileira. 

d) Necessidade de viabilizar, com competência, os novos modelos de formação preconizados 

pelas Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de Graduação em Farmácia e de 

contribuir com resultados efetivos, para o sucesso dos programas e políticas nacionais e 

regionais na área da saúde. 

São as dimensões acima explicitadas que o curso da FACULDADE LS pretende 

imprimir à formação do farmacêutico. 
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II ORGANIZAÇÃO E POLÍTICAS INSTITUCIONAIS 

 

 

1. BREVE HISTÓRICO DA INSTITUIÇÃO 

 

Santana Instituto de Educação Superior Eireli é uma organização social de 

iniciativa privada que tem como objetivo o desenvolvimento da qualidade de educação. 

Sua origem deu-se por meio de um estabelecimento de ensino técnico (educação 

profissional) na área de saúde, funcionando desde 19 de novembro de 1998, situada no 

Setor "D" Sul lote 5  em  Taguatinga  –  Distrito  Federal,  inscrita  no  CNPJ  nº 

02.846.920/0001-50. Destaca-se na sua atuação social, com relevantes serviços 

prestados à comunidade de Taguatinga, Ceilândia e Samambaia. 

 Em acordo regimental, mantêm-se na qualidade de instituição integrante do 

Sistema de Ensino do Distrito Federal, inspirada nos ideais de liberdade e solidariedade 

humana, observado os princípios legais vigentes. Possui como finalidade prestar 

serviços especializados, em nível superior à comunidade e estabelecer com esta uma 

implementação da relação de reciprocidade, no contexto educacional, como já vem 

fazendo em nível técnico (educação profissional) por meio dos cursos e escolas que se 

segue: 

LS – Unidade de Taguatinga 

 Técnico em Enfermagem; 

 Técnico em Analises Clínicas, com 3 (três) terminalidades: 

 Fundamentação em Análises Clínicas – etapas: introdutória e básica; 

 Qualificação Profissional de Nível Técnico como Auxiliar de Análises 

Clínicas; 

 Habilitação Profissional de Técnico em Análises Clínicas. 

 Especialização Técnica em Instrumentação Cirúrgica; 

 Especialização Técnica em Enfermagem do Trabalho; 

 Especialização Técnica em Necropsia e Anatomia Médico Legal; 

 Qualificação Técnica em Necropsia e Anatomia Médico Legal; 

 Qualificação em Segurança do Trabalho; 

 Aproveitamento de Estudos de Auxiliar para Técnico de Enfermagem. 

 

A FACULDADE LS, idealizada pela Empresária Sra. Lourdes Conceição 

Santana, representa a concretização do sonho de uma guerreira apaixonada pela área da 
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saúde, que iniciou implantando cursos técnicos (educação profissional) nesta área e que 

tem conquistado, pela sua excelência e qualidade, efervescência política, cultural e 

renome no âmbito da saúde no Distrito Federal. 

Uma instituição de ensino não nasce por acaso. Faz parte de sonhos, ideais e 

pensamentos dos que crêem na educação como instrumento de progresso e 

desenvolvimento da sociedade. A FACULDADE LS foi inspirada em princípios que 

norteiam uma excelente qualidade de ensino. Nasceu de um sonho de educação voltado 

para o avanço científico-tecnológico-cultural, sem perder, contudo, o significado 

humanístico. 

Em 2005 a FACULDADE LS iniciou com a implantação de dois cursos, um na 

área de Enfermagem - Curso de Bacharel em Enfermagem - e outro na área de Ciências 

Humanas – Curso de Letras: Português e Respectivas Literaturas. Estabeleceu critérios das 

disciplinas obrigatórias das atividades acadêmicas do bacharelado e da licenciatura, 

estruturados em semestres letivos, possuindo matrícula em bloco semestral, sendo ao 

estudante dado o direito de opção por sua realização completa, conforme o semestre 

oferece, ou de apenas a matrícula no mínimo em três disciplinas. 

Em 2008, atendendo a demanda da comunidade e do mercado de trabalho, dois 

cursos tecnológicos foram implantados: Tecnólogo em Radiologia e Tecnólogo em 

Gestão Hospitalar. 

No mesmo ano, foram submetidos ao MEC/INEP toda documentação necessária 

para autorização da oferta dos cursos de Administração, Ciências Biológicas 

Bacharelado, Ciências Biológicas Licenciatura, Farmácia (Bacharelado) e Curso 

Superior de Tecnologia em Gestão Financeira. No entanto, a conclusão dos atos de 

avaliação os referidos cursos ocorreu somente em 2011. 

Hoje, a Mantenedora da FACULDADE LS tem sua sede no Setor "D" Sul lote 5  

Taguatinga,  Distrito Federal, contando com dois espaços distintos, um para 

funcionamento da Faculdade e outro para funcionamento da Escola Técnica. 

Além desses, realiza curso de Especialização em caráter profissional, de 

atualização e aperfeiçoamento, atendendo diversificadas e urgentes solicitações de 

demanda regional. 

 

2. FINALIDADES DA INSTITUIÇÃO 

 

De acordo com o Art. 2º do Regimento Interno, a FACULDADE LS, destina-se a: 

I. Promover, de forma indissociável, o Ensino, a Pesquisa e a Extensão aos cursos da 

área de saúde, sendo que a pesquisa será fruto de um trabalho voluntariado do 

corpo social da IES; 
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II. Fomentar o desenvolvimento tecnológico, científico, filosófico e literário; 

III. Formar profissionais de nível superior; 

IV. Preparar recursos humanos qualificados, por meio dos cursos de graduação; 

V. Estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do 

pensamento reflexivo; 

VI. Formar diplomados nas diferentes áreas de conhecimento, aptos para a inserção 

em setores profissionais e para participação no desenvolvimento da sociedade 

brasileira, e colaborar na sua formação contínua; 

VII. Incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica, visando ao 

desenvolvimento da ciência e da tecnologia e à criação e difusão da cultura, 

propiciando, desse modo, o entendimento entre o homem e o meio em que vive; 

VIII. Promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos que 

constituem patrimônio da humanidade e comunicar o saber por meio do ensino, 

publicações e outras formas de comunicação; 

IX. Suscitar desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e profissional e possibilitar 

a correspondente concretização, integrando os conhecimentos que vão sendo 

adquiridos numa estrutura intelectual sistematizadora do conhecimento de cada 

geração; 

X. Estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em particular os 

nacionais e regionais; 

XI. Prestar serviços especializados à comunidade e estabelecer com esta uma relação 

de reciprocidade; 

XII. Promover a extensão, aberta à participação da população, visando à difusão das 

conquistas e benefícios resultantes da criação cultural das pesquisas científica e 

tecnológica geradas na instituição. 

 

3. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

 

De acordo com o Regimento Interno, CAPÍTULO I, DOS ORGÃOS: Art. 3º.  São 

órgãos da faculdade: 

I - Conselho Superior;  

II - Diretoria Geral; 

III – Diretoria de Ensino; 

IV– Instituto Superior de Educação; V - Colegiado de Curso; 

VI - Coordenadoria de Curso. 
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3.1- Organograma Institucional 

 

 

 

3.2- Órgãos colegiados: competências e composição 

 

De acordo com o Regimento Interno, CAPÍTULO I, DOS ORGÃOS: 

Art. 4º. O funcionamento dos órgãos deliberativos obedece às seguintes normas: 

I - as reuniões realizam-se no início e no final de cada semestre e, 

extraordinariamente, por convocação do Presidente ou a requerimento de 1/3 (um terço) 

dos membros do respectivo órgão; 

II - as reuniões realizam-se com a presença de metade mais um dos membros do 

respectivo órgão; 

III - as reuniões de caráter solene são públicas e realizam-se com qualquer número;  

IV - nas votações são observadas as seguintes regras: 

a) as decisões são tomadas por maioria dos presentes; 

b) as votações são feitas por aclamação ou por voto secreto, segundo decisão do 

plenário; 

c) as decisões que envolvem direitos pessoais são tomadas mediante voto secreto; 

d) o Presidente do colegiado participa da votação e no caso de empate, terá o voto 

de qualidade; 
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e) nenhum membro do colegiado pode participar de sessão em que se aprecie 

matéria de seu interesse particular; 

f) cada membro do respectivo colegiado terá direito a apenas 1 (um) voto; 

V - da reunião de cada órgão é lavrada ata, que é lida e aprovada ao final da própria 

reunião ou início da reunião subseqüente; 

VI - os membros dos órgãos, quando ausentes ou impedidos de comparecer às 

reuniões, são representados por seus substitutos; 

VII - as reuniões que não se realizarem em datas pré-fixadas no calendário 

acadêmico, aprovado pelo Colegiado, são convocadas com antecedência mínima de 48 

(quarenta e oito) horas, salvo em caso de urgência, constando da convocação, a pauta dos 

assuntos. 

Art. 5º. É obrigatório e preferencial a qualquer outra atividade na Instituição o 

comparecimento dos membros dos órgãos deliberativos às reuniões de que façam parte. 

 

CAPÍTULO II - DO CONSELHO SUPERIOR 

Art. 6º. O Conselho Superior, órgão máximo de natureza normativa, consultiva e 

deliberativa em matéria administrativa, didático-científica e disciplinar, é constituído: 

I. Pelo Diretor Geral, seu Presidente; 

II. Pelos Coordenadores de Curso; 

III. Pelo Coordenador do Instituto Superior de Educação – ISE;  

IV. Por 2 (dois) representantes dos professores; 

V. Por 1 (um) representante da mantenedora, por ela indicado; 

VI. Por 1 (um) representante do corpo discente, indicado na forma da legislação 

vigente; 

§ 1º. Os representantes do corpo docente serão eleitos por seus pares, para mandato 

de 1 (um) ano, podendo ser renovado. 

§ 2º. Os representantes da Mantenedora e do corpo discente terão mandato de 1 

(um) ano, podendo ser renovado 

Art. 7º.   O Conselho Superior da faculdade reúne-se, ordinariamente, duas vezes 

em cada ano civil, nos meses de março e dezembro, e, extraordinariamente, quantas vezes 

forem necessárias por convocação do Diretor Geral, quando julgar necessário ou 

conveniente, ou por deliberação escrita que lhe for feita por, no mínimo, 2/3 (dois terços) 

de seus membros. 

Art. 8º.  A convocação de todos os seus membros é feita pelo diretor mediante 

aviso expedido pela Secretaria Geral da Faculdade, pelo menos 48 (quarenta e oito) horas 

antes da hora marcada para início da sessão e, sempre que possível, com a "Ordem do Dia" 

da reunião. 
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Parágrafo Único - Somente em casos de extrema urgência poderá ser reduzido o 

prazo de que trata o caput deste artigo, desde que todos os membros do Conselho Superior 

tenham conhecimento da convocação e ciência das causas determinantes de urgência dos 

assuntos a serem tratados.  

Art. 9º. Todo membro do Conselho Superior tem direito à voz e voto, cabendo ao 

Presidente o voto de qualidade. 

Art. 10°. O Conselho Superior da observará, em suas votações, as seguintes 

normas:  

I. Nos casos atinentes a pessoas, a votação é por estímulo secreto; 

II. Nos demais casos a votação é simbólica; 

III. Qualquer membro do Conselho pode fazer consignar em ata expressamente 

o seu voto; 

IV. Nenhum membro do Conselho deve votar ou deliberar em assuntos que lhe 

interessem pessoalmente; 

V. Não serão aceitos votos por procuração. 

Art. 11°. Compete ao Conselho Superior: 

I. Aprovar, na sua instância, o Regimento da Faculdade e suas alterações, 

submetendo-o à aprovação do Órgão Competente do Ministério da Educação; 

II. Aprovar o calendário acadêmico e o horário de funcionamento dos cursos da 

Faculdade; 

III. Aprovar o plano semestral de atividades e a proposta orçamentária da 

Faculdade, elaborados pelo Diretor Geral; 

IV. Deliberar sobre a criação, organização, modificação, suspensão ou extinção 

de cursos de graduação, pós-graduação e sequenciais, suas vagas, planos 

curriculares e questões sobre sua aplicabilidade, na forma da lei; 

V. Apurar responsabilidades do Diretor Geral e dos Coordenadores de Curso, 

quando, por omissão ou tolerância, permitirem ou favorecerem o não 

cumprimento da legislação do ensino ou deste Regimento; 

VI. Decidir os recursos interpostos de decisões dos demais órgãos, em matéria 

didático- científica e disciplinar; 

VII. Apreciar o relatório semestral da Diretoria; 

VIII. Superintender e coordenar em nível superior todas as atividades acadêmicas 

desenvolvidas pela Faculdade;  

IX. Fixar normas gerais ecomplementares às deste Regimento, sobre processo 

seletivo de ingresso aos cursos de graduação, currículos, planos de ensino, 

programas de pesquisa e extensão, matrículas, transferências, adaptações, 
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aproveitamento de estudos, avaliação escolar e de curso, planos de estudos 

especiais, e outros que se incluam no âmbito de suas competências; 

X. Decidir sobre a concessão de dignidades acadêmicas; 

XI. Deliberar sobre providências destinadas a prevenir ou corrigir atos de 

indisciplina coletiva e individual; 

XII. Deliberar quanto à paralisação total das atividades da Faculdade; 

XIII. Apreciar atos do Diretor Geral, praticados ad referendum deste Colegiado; 

XIV. Praticar todos os demais atos de sua competência, como instância de 

recursos, segundo os dispositivos deste Regimento; 

XV. Respeitar e executar as decisões do Conselho Nacional de Educação e demais 

órgãos do Ministério da Educação; 

XVI. Exercer as demais atribuições que lhe forem previstas em lei e neste 

Regimento.  

 

4. POLÍTICAS INSTITUCIONAIS 

 

As políticas da Faculdade LS, no exercício de 2013-2016, estão expressas 

de acordo com as seguintes dimensões: (1) ensino, (2) pesquisa, (3) extensão e (4) 

gestão. A dimensão do ensino contempla tanto a graduação como a pós-graduação. 

A formulação dessas políticas está organizada de acordo com objetivos e ações. Há 

ainda políticas destinadas à qualificação, plano de carreira e regime de trabalho. 

 

a) Políticas de Ensino 

A instituição educacional, como lócus de divulgação e sistematização do 

saber construído historicamente pela humanidade, nos seus diferentes estágios de 

produção, assume, na contemporaneidade, aquilo que a caracteriza como instância 

articuladora do conhecimento nas suas diferentes dimensões. Nessa perspectiva, a 

política de ensino da Faculdade LS enfatiza a preparação do ser humano para 

entender e intervir adequadamente na sociedade em que vive, buscando formar 

cidadãos com uma visão inter e multidisciplinar de sua área de atuação, com 

pensamento global em suas ações e elevados padrões éticos.  

Os princípios pedagógicos estão estruturados sobre a égide da 

interdisciplinaridade e da contextualização que vinculem a educação ao mundo do 

trabalho e à prática social, à compreensão de significados, à preparação para o 

exercício da cidadania, à construção da autonomia intelectual e do pensamento 

crítico, ao aprendizado da flexibilidade para a compreensão das novas condições de 

vida e de organização social, ao relacionamento da teoria com a prática; cumprindo 
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o disposto na Lei 11.645 de 10/03/2008, Resolução CNE/CP 01 de 17/06/2004 e 

Portaria Normativa/MEC nº 21, de 28 de agosto 2013. 

 Visando um padrão de excelência acadêmica, o ensino proporciona a 

construção de competências, habilidades e atitudes, por meio da utilização de 

práticas pedagógicas diversificadas, fundamentais na formação mais qualificada. 

Tais práticas deverão ser constituídas por aulas teóricas e teórico-práticas, ao 

utilizar tecnologias educacionais inovadoras, práticas laboratoriais e de campo, 

elaboração de monografia, atividades de monitoria e estágio, participação em 

projetos de pesquisa, de iniciação científica e em atividades de extensão, bem como 

em congressos, eventos, oficinas e colóquios, entre outros. 

São objetivos da política de ensino da Faculdade LS no âmbito do Curso de 

Farmácia: 

 

Objetivo 1 – Assegurar a qualidade do ensino do curso de Farmácia, buscando a 

excelência acadêmica. 

Ações: 

• Formulação e avaliação das políticas e ações relacionadas ao curso de Farmácia 

em consonância com a missão da Faculdade LS e de acordo com as diretrizes 

curriculares nacionais.  

• Acompanhamento dos processos de avaliações internas e externas do curso de 

Farmácia, para conscientizar a comunidade acadêmica da sua importância na 

melhoria contínua da qualidade do curso.  

• Implementação de cursos de pós-graduação lato senso na área de gestão e saúde, a 

fim de promover a integração com o curso de graduação.  

• Promoção da formação continuada dos professores do curso de Farmácia da 

Faculdade LS. 

• Monitoramento dos índices e das causas de evasão e repetência curso de 

Farmácia. 

• Fomento a integração, a convivência harmônica e o bem-estar social da 

comunidade interna.  

• Fomento a realização de atividades extracurriculares. 

 

Objetivo 2 – Incentivar ações inovadoras nas atividades de ensino do curso de 

Farmácia.  

Ações: 

• Estímulo à utilização de metodologias educacionais inovadoras.  

• Fortalecimento da interdisciplinaridade. 
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• Estímulo ao desenvolvimento e a responsabilidade dos alunos do curso de 

Farmácia em atividades de monitoria, iniciação científica, extensão e 

aprimoramento profissional.  

• Incentivo a ampliação na promoção de eventos acadêmicos inovadores com a 

participação de palestrantes externos.  

 

Objetivo 3 – Institucionalizar ações de interação com os egressos do curso de 

Farmácia.  

Ações: 

• Implementação da política de relacionamento com os egressos.  

• Implementação do programa de monitoramento dos egressos para fornecer 

subsídios ao curso, visando à constante atualização do currículo perante as 

necessidades da sociedade.  

• Desenvolvimento de ações de cooperação e de promoção institucional com os 

egressos.  

 

b) Política de Pesquisa  

A Faculdade LS, ao incentivar a iniciação científica, entende que está 

baseada no princípio de que aprender a pensar é uma atitude metodológica que se 

aplica a qualquer disciplina. Uma de suas funções é conduzir ao aprendizado de 

métodos e técnicas para o desenvolvimento da capacidade de pensar criticamente, 

direcionar o olhar e exercitar a habilidade para lidar com problemas e buscar 

soluções. 

Constituem objetivos essenciais da Faculdade LS para o curso de Farmácia, 

no campo da iniciação científica: 

 

Objetivo 4 – Promover a iniciação científica, incentivando os projetos de pesquisa 

integrados à coordenação do curso de Farmácia.  

Ações:  

• Definição de linhas de pesquisa que deverão servir como um direcionamento para 

a capacitação de docentes e para o desenvolvimento dos discentes em programas de 

iniciação científica, no nível do curso de Farmácia.  

• Incentivo a participação de docentes e discentes no Programa de Iniciação 

Científica (PIC-LS).  

• Fomento a participação de docentes e discentes em eventos científicos para 

apresentação de trabalhos.  

• Apoio à produção bibliográfica dos docentes. 
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c) Política de Extensão 

As atividades de extensão da Faculdade LS ocorrerão articuladas às 

atividades acadêmicas de ensino junto à comunidade local, visando, sobretudo, 

contribuir para elevar as condições de vida da comunidade e para o progresso e 

desenvolvimento da região. 

As atividades de extensão serão realizadas por meio de cursos, 

assessoramentos ou serviços a pessoas, grupos, comunidade, instituições. 

O objetivo no campo da extensão é: 

Objetivo 05 – Implementar a política de extensão, estimulando propostas 

inovadoras de interação comunitária. 

Ações: 

• Incentivo a participação de docentes e discentes no Programa de Extensão (PEx-

LS). 

• Aumento do número de cursos de extensão oferecidos que atendam as 

necessidades dos estudantes do curso de Farmácia.  

• Estabelecimento de uma política de avaliação das ações de extensão. 

• Aprimoramento da interação dos estudantes com o Núcleo de Atenção à 

Comunidade nas ações de ensino e projetos sociais. 

 

5. RESPONSABILIDADE SOCIAL DA INSTITUIÇÃO 

 

A Faculdade LS, preocupada em cumprir sua Missão, procura atuar de forma 

responsável por meio da aplicação das melhores práticas de Ensino, Cultura, Arte, 

Extensão e Gestão, implementando ações voltadas a Gestão Integrada que envolve a 

qualidade, o meio ambiente, a segurança e saúde ocupacional e de responsabilidade 

ética e social. 

As mudanças que aconteceram nas duas últimas décadas, especialmente as 

relacionadas aos avanços científicos e tecnológicos e, também, às expectativas das 

empresas que têm enfrentado os mercados globalizados extremamente competitivos, 

têm provocado súbitas transformações no exercício do trabalho e nas modalidades de 

ensino. Essas necessidades, de uma maneira geral, têm demonstrado uma visão global 

dos problemas e das necessidades que a sociedade tem em relação ao ensino. 

A atual realidade, caracterizada por rápidas transformações no mundo do 

trabalho, pela competitividade e desintegração de barreiras que separavam setores 

econômicos, pela velocidade da informação e mercado em constante modificação, 

criaram novas necessidades dentre as quais a de uma profunda reflexão acerca da 
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concepção e das finalidades da educação e sua relação com a sociedade, o tipo de 

indivíduo que se deseja formar e a contribuição de cada um na construção de um mundo 

mais justo. 

A Faculdade LS, neste sentido, pauta-se na necessidade de formação e 

qualificação de recursos humanos, a fim de acompanhar as transformações do mundo 

globalizado e atender às novas exigências do mercado. Contribui, com isso, para 

diminuir a demanda ainda existente de vagas no ensino superior do país e, 

especialmente, no Distrito Federal, por meio da oferta de um ensino de qualidade. 

Esta proposta está construída considerando o contexto de uma realidade 

complexa. Foram consideradas as potencialidades da Região Centro-Oeste brasileira e, 

mais precisamente, do Distrito Federal, dentre os quais necessitam de mão de obra-

qualificada para o desenvolvimento de um serviço adequado ao que a população 

necessita. 

Assume-se, nessa perspectiva, o compromisso de trabalhar junto aos estudantes 

as situações que se apresentam como problemas e necessidades locais, regionais e 

nacionais, incluindo entre outras, a competência de trabalhar com as novas tecnologias; 

trabalhar com populações com características diferentes de suas próprias (da cultura, da 

linguagem, da família, da comunidade, do gênero, da escolarização) e trabalhar em 

outros ambientes educacionais além da escola. 

  No cumprimento da responsabilidade social, criaram-se diversos projetos 

institucionais, por meio do estabelecimento de projetos integradores, em que docentes e 

estudantes prestam atendimento à comunidade, realizam campanhas internas de 

prevenção e controle de doenças e campanhas de vacinação oficiais. 

Além disso, se fazem necessárias atividades comuns entre os cursos, tais como: 

ações sociais, jornadas e feiras temáticas envolvendo toda a comunidade acadêmica e 

sociedade do entorno da IES. Assim como, a obrigatoriedade de Estudo de temas 

relacionados com as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações 

Étnico raciais e para o ensino da história e cultura afro-brasileira e indígena (Lei nº11. 

645 de 10/03/2008); Resolução CNE/CP No. 01 de 17 Junho de 2004, e a Portaria 

Normativa nº. 21 de 28 de agosto de 2013 da Associação Brasileira de Mantenedoras de 

Ensino Superior (ABMES) em todos os cursos de ensino superior da Faculdade LS. 

Torna-se relevante, ainda, o estudo de políticas de educação ambiental e em direitos 

humanos, visando o desenvolvimento de valores sociais, visão, missão e vocação 

institucional, pelo qual recebemos o selo por participar dos eventos de responsabilidade 

social. 
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Neste contexto, oferecemos também a disciplina de LIBRAS que, apesar de ser 

obrigatória para os cursos de licenciatura, oferecemos para todos os cursos de 

bacharelado e tecnológico, viabilizando, com essa formação específica, a inclusão social. 
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III  ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA DO CURSO 

 

 

1. CONCEPÇÃO PEDAGÓGICA E CONTEXTUALIZAÇÃO DO CURSO 

 

A proposta do curso de graduação em Farmácia, ora apresentada, constitui o ideal de 

contribuir para o ensino do farmacêutico, mediante o desenvolvimento de um curso 

voltado para a formação generalista do profissional. 

Nesse sentido, esse processo de formação do farmacêutico deve abranger 

integradamente, a área científica e clínica, e também uma dimensão político-social, que 

subsidiará sua inserção no campo de atuação como sujeito partícipe de sua construção, 

assumindo, portanto, o exercício profissional na direção da resolução dos problemas da 

saúde e da cidadania. Cabe assim, preparar o farmacêutico para, em seu exercício, de posse 

dos conhecimentos científico-tecnológicos e clínicos indispensáveis, e da capacidade de 

executar os procedimentos técnicos necessários, compreender a si mesmo e ao outro, 

mediante um maior conhecimento do mundo e das relações que se estabelecem entre os 

homens e entre eles e o meio ambiente físico e social. O ensino de Farmácia deve abranger 

as seguintes funções: 

 profissional, com base em sólida formação geral e técnico-científica; 

 social, de modo a atender às necessidades da sociedade e das populações, produzindo 

novas estratégias de abordagem do paciente e da comunidade, individual e 

coletivamente; 

 de investigação, que tem por fim contribuir para o desenvolvimento do próprio campo 

da farmácia, além de tornar compreensível a realidade humana e a realidade que a 

envolve, visando a uma melhor qualidade de vida e a melhores condições de saúde; 

 finalmente, as funções social e consultiva, buscando atender as necessidades da 

comunidade e do País. 

A integração do estudante na vida acadêmica, orientando-o para a capacidade de 

aprender, buscar ativamente e elaborar conhecimentos com qualidade, a crítica produtiva 

das fontes de conhecimento, a formação da responsabilidade ética e social e seu 

acompanhamento no processo ensino-aprendizagem constituem objetivos deste curso. Os 

conhecimentos serão abordados não como um fim em si, mas como meios para a formação 

de um profissional crítico, conhecedor das exigências do mundo contemporâneo, 

consciente de sua responsabilidade social, no que diz respeito ao compromisso de 

contribuir para a melhoria da qualidade de vida das pessoas e, consequentemente, das 
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comunidades e da população do País, capacitado para incorporar as mudanças tecnológicas 

em benefício da saúde da população, sem perder de vista o objeto de seu trabalho, o ser 

humano. 

 

2. OBJETIVOS DO CURSO: COMPETÊNCIAS E HABIIDADES 

 

2.1 Objetivo Geral 

 

O curso de graduação em Farmácia da Faculdade LS tem o objetivo geral formar 

profissionais capazes de atuar segundo as necessidades sociais da saúde, a atenção integral 

da saúde no sistema regionalizado e hierarquizado de referência e contrarreferência e o 

trabalho em equipe, com ênfase no Sistema Único de Saúde (SUS), possuindo visão crítica 

da realidade e do contexto sócio-político-econômico, de modo a possibilitar sua 

participação em ações transformadoras no âmbito da saúde, capazes de criar ou redescobrir 

caminhos na área da Farmácia que respondam às demandas impostas pela sociedade 

globalizada. 

 

2.2  Objetivos Específicos 

 

A formação do Farmacêutico tem por objetivos específicos dotar o profissional 

dos conhecimentos requeridos para o exercício das seguintes competências e 

habilidades específicas, em conformidade com a Resolução CNE/CES 2, de 19 de 

fevereiro de 2002: 

I - respeitar os princípios éticos inerentes ao exercício profissional; 

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

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

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

III atuar multiprofissionalmente, interdisciplinarmente e transdisciplinarmente 

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

cidadania e de ética; 

IV - reconhecer a saúde como direito e condições dignas de vida e atuar de 

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

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

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



26 

 

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 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; 
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XX - atuar na dispensarão de medicamentos e correlatos; 

XXI - participar na formulação das políticas de medicamentos e de assistência 

farmacêutica; 

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 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. 
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3. PERFIL PROFISSIONAL DO EGRESSO 

 

3.1 Perfil do Formando Egresso/Profissional  

 

O perfil do formando egresso/profissional do Curso de Bacharelado em Farmácia da 

Faculdade LS é do Farmacêutico com formação generalista, humanista, crítica e reflexiva, 

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

Capacitado ao exercício de atividades referentes aos fármacos e aos medicamentos, às 

análises clínicas e toxicológicas e ao controle, produção e análise de alimentos, pautado 

em princípios éticos e na compreensão da realidade social, cultural e econômica do seu 

meio, dirigindo sua atuação para a transformação da realidade em benefício da sociedade. 

 

3.2 Comptências e Habilidades Gerais dos Egressos 

 

O conhecimento produzido durante a formação está relacionado com as áreas de 

atuação do farmacêutico, desde a elaboração e síntese de medicamentos à sua dispensação, 

permeando pelas áreas de análises clínicas e de alimentos, permitindo ao egresso do curso 

uma formação generalista, como é preconizada pelas Diretrizes Curriculares do Curso de 

Farmácia Resolução CNE/CES 2/2002. Desse modo, o egresso estará apto a desenvolver 

as seguintes competências e habilidades gerais: 

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

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

saúde tanto em nível individual quanto coletivo. 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; 

II - 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 
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avaliar, sistematizar e decidir as condutas mais adequadas, baseadas em evidências 

científicas; 

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

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

profissionais de saúde e o público em geral. A comunicação envolve comunicação verbal, 

não-verbal e Habilidades de escrita e leitura; o domínio de, pelo menos, uma língua 

estrangeira e de tecnologias de comunicação e informação; 

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

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

da comunidade. A liderança envolve compromisso, responsabilidade, empatia, habilidade 

para tomada de decisões, comunicação e gerenciamento de forma efetiva e eficaz; 

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

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

físicos e materiais e de informação, da mesma forma que devem estar aptos a serem 

empreendedores, gestores, empregadores ou lideranças na equipe de saúde; 

V - 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 a cooperação através de redes nacionais e 

internacionais. 

 

Ademais, espera-se, a partir da formação proporcionada pela Faculdade LS, que os 

egressos de seus cursos sejam capazes de:  

- Pensar criticamente, de analisar e se comprometer com a solução dos problemas 

da sociedade, contribuindo para a sua transformação por meio de uma atuação criativa e 

ética.  

- Transitar nas mais diferentes áreas do saber, estando aptos a adaptar-se e a 

desenvolver-se em outras áreas diferentes daquela de sua formação.  

- Trabalhar em equipe, interagindo com outras pessoas e culturas, sendo capaz de 

respeitar e conviver com as diferenças.  

Para tanto, busca-se uma formação integral do estudante, no desenvolvimento 

harmônico de todas as dimensões suas dimensões, capacitando-o para ter uma visão 

integrada das diversas áreas; devendo deverá contemplar as necessidades sociais da saúde, 

a atenção integral da saúde no sistema regionalizado e hierarquizado de referência e 
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contrarreferência e o trabalho em equipe, com ênfase no Sistema Único de Saúde (SUS). 

Estes são alguns dos diferenciais do egresso da Faculdade LS, que se aliam a uma 

formação sólida e ampla dos princípios científicos, relacionando ciência, tecnologia e 

sociedade e atendendo, assim, às exigências do mercado de trabalho com visão ética e 

humanística.  

 

4. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 

 

4.1 Estrutura do currículo 

 

O projeto pedagógico do curso de Farmácia pressupõe que a formação do 

farmacêutico está alicerçada em sólidas bases conceituais e na compreensão do método 

científico, tornando o egresso um profissional generalista, humanista, crítico e reflexivo, 

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

como propõe a Resolução CNE/CES 2/2002. Para a tanto, a estrutura curricular proposta 

pela Faculdade LS busca capacitar os estudantes para o exercício de atividades referentes 

aos fármacos e aos medicamentos, às análises clínicas e toxicológicas e ao controle, 

produção e análise de alimentos, pautado em princípios éticos e na compreensão da 

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

transformação da realidade em benefício da sociedade.  

Nesse sentido, a estruturação dos conteúdos programáticos das disciplinas 

elencadas na matriz curricular visa adequar o curso à formação de profissionais adequados 

ao momento social e científico. Possibilitando, assim, a formação de farmacêuticos 

capazes de compreender, analisar, criticar e intervir nos diversos contextos em que estão 

inseridos de forma competente, humana e ética. Esse processo possibilita a inserção dos 

egressos no mercado de trabalho, desenvolvendo alternativas que atendam à melhoria da 

qualidade de vida da comunidade local e da sociedade como um todo, além do 

desenvolvimento de atitudes éticas norteadoras de sua atuação como cidadão e como 

farmacêutico. 

Ademais, o curso de Farmácia da Faculdade LS está organizado em conformidade 

com os padrões definidos nas Diretrizes Curriculares Nacionais preconizadas pelo MEC 

(2002), que indicam a necessária relação entre todo o processo de saúde-doença do 

cidadão, da família e da comunidade, integrado à realidade epidemiológica e profissional. 

Atrelado à proposta do MEC, a Faculdade LS indica eixos transversais às 

propostas curriculares, os quais favorecem uma organização curricular mais integrada à 

realidade da sociedade contemporânea. Esses eixos focam temas ou conteúdos atuais e 
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relevantes socialmente e que, em regra geral, são deixados à margem do processo 

educacional (SANTOMÉ, 1998). A expectativa é de que a transversalidade desses temas 

torne o currículo mais reflexivo e menos normativo e prescritivo, ao mesmo tempo em que 

indica que a responsabilidade pelo estudo e discussão dos eixos não é restrita a grupos ou 

professores individualmente, mas ao coletivo de profissionais que atuam no curso. Os 

eixos transversais possibilitam o acesso do (a) estudante aos diferentes referenciais de 

leitura do mundo, com vivências diversificadas e a construção/reconstrução de saberes 

específicos. Os conteúdos passam a ser organizados em torno de uma determinada ideia ou 

eixo que indicam referenciais para o trabalho pedagógico a ser desenvolvido por 

professores (as) e estudantes, de forma interdisciplinar, integrada e contextualizada. 

Os temas assumidos são: cidadania e direitos humanos; diversidade e, 

sustentabilidade, os quais interagem entre si e demandam a criação de estratégias 

pedagógicas para abordá-las da maneira mais integradora possível, mais imbricada, capaz 

de fazer com que os (as) estudantes percebam as múltiplas relações que todos os 

fenômenos acomodam e exercem entre si. 

 

a) Cidadania e Direitos Humanos 

Cidadania e direitos humanos são termos utilizados algumas vezes para expressar 

uma mesma realidade, política ou ação. Aqui tomamos a diferenciação feita por Benevides 

(s/d), pois partimos dos mesmos pressupostos que a autora utiliza para construir as 

diferenças e proximidades dessas categorias. A cidadania é uma ideia fundamentada em 

uma ordem jurídicopolítica, ou seja, o cidadão é membro de um determinado Estado e seus 

direitos ficam vinculados a decisões políticas. Por isso, os direitos de cidadania são 

variáveis em função de diferentes países e culturas e determinados por diversos momentos 

históricos. No entanto, jamais podem estar dissociados dos direitos humanos em 

sociedades democráticas. 

A organização política e social baseada na cidadania é um avanço importante para 

a inclusão de minorias nas políticas sociais, porém não é suficiente para garantir uma 

convivência entre grupos considerados maiorias e minorias, sendo necessária a introdução 

de outro nível de direitos. 

Apesar de serem considerados universais e naturais, os direitos humanos são 

também históricos, pois sofreram alterações, mudanças e até mesmo rupturas em períodos 

históricos diferentes e até em países que os incorporaram tardiamente em suas legislações, 

em relação a outros. Benevides (s/d), seguindo as orientações da II Conferência de Direitos 

Humanos da ONU, em Viena, 1993, explicita as características dos direitos humanos como 

indivisíveis e interdependentes. Nessa perspectiva, portanto não se trata de utilizar os dois 

termos para identificar os mesmos processos de organização da sociedade, mas de 
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especificar as características de cada um para construir a relação com o tema aqui 

proposto. 

A Escola, em seu privilegiado espaço de promoção do Estado Democrático de 

Direito, não pode exercer uma prática negativa em relação ao que defende e, assim, 

colocar em xeque seu papel transformador da realidade, pois conforme vem sendo 

amplamente discutido em inúmeras convenções nacionais e internacionais, a educação é 

um direito fundamental que contribui para a conquista de todos os demais direitos 

humanos. Daí a importância de termos este eixo como transversal ao currículo.  

O Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos (BRASIL, 2007) define a 

educação em direitos humanos como um processo sistemático e multidimensional que 

orienta a formação do sujeito de direitos, articulando as seguintes dimensões:  

a) Apreensão de conhecimentos historicamente construídos sobre direitos 

humanos e sua relação com os contextos internacional, nacional e local. 

b) Afirmação de valores, atitudes e práticas sociais que expressem a cultura dos 

direitos humanos em todos os espaços da sociedade.  

c) Formação de uma consciência cidadã capaz de se fazer presente em níveis 

cognitivo, social, cultural e político.  

d) Desenvolvimento de processos metodológicos participativos e de construção 

coletiva, utilizando linguagens e materiais didáticos contextualizados.  

e) Fortalecimento de práticas individuais e sociais que gerem ações e 

instrumentos em favor da promoção, proteção e defesa dos direitos humanos, bem como 

reparação das violações.  

Sugere-se o estudo cauteloso e pormenorizado dessas dimensões, de forma a 

contemplá-las em toda a organização do trabalho pedagógico desenvolvido pelos 

professores. Para tanto, é fundamental o uso de metodologias e dispositivos que 

possibilitem uma ação pedagógica progressista e emancipadora, voltada para o respeito e 

valorização da diversidade, para os conceitos de sustentabilidade e de formação da 

cidadania ativa. A cidadania ativa pode ser entendida como o exercício que possibilita a 

prática sistemática dos direitos conquistados, bem como a ampliação de novos direitos, 

devendo contribuir para a defesa da garantia do direito à educação básica pública, gratuita 

e laica para todas as pessoas, inclusive para os que a ela não tiveram acesso na idade e 

condições próprias. É ampla a discussão nos dias atuais sobre o “direito à aprendizagem”, 

como um dos maiores desafios da Escola. 

Essas reflexões foram retomadas e reforçadas nas Diretrizes Nacionais de 

Educação em Direitos Humanos, Resolução 08/2012, segundo as quais o escopo principal 

da Educação em Direitos Humanos é a formação ética, crítica e política.  
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Por formação ética compreende-se a promoção de atitudes orientadas por valores 

humanizadores, como dignidade da pessoa, liberdade, igualdade, justiça e paz, 

reciprocidade entre povos e culturas, servindo de parâmetro para a reflexão dos modos de 

ser e agir individual, coletivo e institucional. A construção de uma atitude crítica diz 

respeito ao exercício de juízos reflexivos sobre as relações entre contextos sociais, 

culturais, econômicos e políticos, promovendo práticas institucionais coerentes com os 

Direitos Humanos.  

A formação política deve estar pautada numa perspectiva emancipatória e 

transformadora dos sujeitos, esforçando-se por promover o empoderamento de grupos e 

indivíduos, situados à margem de processos decisórios e de construção de direitos, 

favorecendo sua organização e participação. Esses aspectos tornam-se possíveis por meio 

do diálogo e de aproximações entre diferentes sujeitos biopsicossociais, históricos e 

culturais, bem como destes em suas relações com o Estado. 

Diante disso, evidencia-se a necessidade e importância de tornar a sala de aula e a 

faculdade espaços de fortalecimento da participação individual e coletiva, que reconheça e 

valorize todos os grupos. A educação em e para os Direitos Humanos é, assim, uma forma 

de reposicionar compromissos nacionais com a fomentação de sujeitos de direitos e de 

responsabilidades, podendo influenciar na construção e consolidação da democracia. 

 

b) Diversidade 

Etimologicamente, o termo diversidade significa diferença, dessemelhança, 

heterogeneidade, desigualdade. A diversidade está relacionada, a um só tempo, à diferença 

de padrões, saberes e culturas hierarquizadas e à desigualdade econômica. Esse atributo 

nos leva a alguns grupos excluídos que, historicamente, têm vivenciado a desigualdade em 

virtude de suas diferenças dos padrões preestabelecidos: mulheres, pessoas com 

deficiências, negros, povos indígenas, população LGBT, quilombolas, pessoas do campo e 

pobres, entre outros. 

Existe, então, a compreensão de que fenômenos sociais, tais como: discriminação, 

racismo, sexismo, homofobia, transfobia, lesbofobia, valorização dos patrimônios material 

e imaterial e depreciação de pessoas que vivem no campo acarretam a exclusão de parcelas 

da população dos bancos escolares e geram uma massa populacional sem acesso aos 

direitos básicos. 

A faculdade apresenta-se como um espaço propício para tratar dessas questões, não 

como verdades absolutas, mas que possibilitem aos estudantes “[...] compreenderem as 

implicações éticas e políticas de diferentes posições sobre o tema e construírem sua 

própria opinião nesse debate. [...] A ideia de que educação não é doutrinação talvez valha 
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aqui mais do que em qualquer outro campo, pois estaremos lidando com valores sociais 

muito arraigados e fundamentais” (BRASIL, 2009, p. 14). 

Pensar uma educação para a diversidade significa, na prática: 

 Reconhecer a existência da exclusão no ambiente escolar.  

 Buscar permanentemente a reflexão a respeito dessa exclusão.  

 Repudiar toda e qualquer atitude preconceituosa e discriminatória.  

 Considerar, trabalhar e valorizar a diversidade presente no ambiente escolar, 

pelo viés da inclusão dessas parcelas alijadas do processo.  

 Pensar, criar e executar estratégias pedagógicas com base numa visão crítica 

sobre os diferentes grupos que constituem a história social, política, cultural e econômica 

brasileira.  

O trabalho concomitante com as questões de gênero, diversidade sexual, relações 

étnico-raciais e educação patrimonial é oportuno e necessário, pois na vida cotidiana e na 

história das sociedades ocidentais essas questões estão imbricadas, necessitando de uma 

abordagem conjunta. Nesse sentido, ao se sobreporem as diferentes desigualdades, acabam 

por serem reforçadas, formando um universo de subcidadãos e subcidadãs. 

 

c) Sustentabilidade 

Para a sociedade, o capital passou a ser qualificado como princípio de felicidade, 

em detrimento de populações que se aglomeravam entre os altos índices de desemprego e 

pobreza. As cidades começaram a inchar e a população planetária cresceu como nunca; as 

áreas agricultáveis foram expandidas e as florestas europeias, norte-americanas e asiáticas 

foram dizimadas. 

E no século XX, com o fim da escravidão, a globalização se intensifica e o 

desenvolvimento tecnológico expande a produção agrícola, iniciando o pensamento 

ambientalista. “Esse momento histórico influenciou as relações humanas e o uso dos 

recursos naturais” (TORRES, 2011, p. 110). Os governos começaram a instituir nos 

marcos legais os princípios da liberdade, no capitalismo, e da igualdade, no socialismo. 

Na década de 1960, as questões ambientais passaram a ser melhor percebidas pela 

humanidade, momento em que foi lançado o importante livro: “Primavera Silenciosa”, de 

Rachel Carson, em 1962, e realizada a Conferência da Biosfera em Paris, em 1968 

(DUARTE; WEHRMANN, 2002, p. 11-12).  

A partir de então, correntes científicas começaram a entender o planeta de forma 

sistêmica. Ou seja, o método reducionista e mecanicista da Ciência começou a ser 

questionado e em seu lugar, alguns autores, como Capra, propuseram que estudos sobre o 

funcionamento dos organismos fossem realizados a partir de uma concepção sistêmica, 



35 

 

onde o mundo passasse a ser visto “em termos de relações e de integração” (1986, p.259-

260).  

Com isto, na década de 1980 surgiu um novo conceito, o de Desenvolvimento 

Sustentável. Esse conceito assumiu grandes proporções após a publicação do livro “Nosso 

Futuro Comum”. A bibliografia, também conhecida como relatório Brundtland, foi 

publicada em 1987, a partir do trabalho realizado pela Comissão Mundial sobre Meio 

Ambiente e Desenvolvimento, órgão vinculado à ONU.  

O conceito de desenvolvimento sustentável conduz ao raciocínio de um 

desenvolvimento que una a sociedade, o meio ambiente e a economia de forma 

equilibrada. Como explica Sachs: “devemos nos esforçar por desenhar uma estratégia de 

desenvolvimento que seja ambientalmente sustentável, economicamente sustentada e 

socialmente includente [...]” (2004, p.118).  

Diante desse novo modelo de desenvolvimento exposto pelo relatório Brundtland e 

com o lançamento do primeiro Relatório do Desenvolvimento Humano em 1990, houve a 

ruptura com o pensamento de que o crescimento econômico poderia sanar todos os 

problemas do mundo moderno. Até então, havia uma noção de desenvolvimento como 

sendo a mesma de crescimento econômico (VEIGA, 2006). 

A ruptura desse paradigma, fez com que muitos autores passassem a refletir sobre o 

melhor tipo de desenvolvimento. Excluía-se a ideia do crescimento zero, utilizado outrora 

por defensores do meio ambiente e moradores de países “desenvolvidos”. Neste sentido, o 

Brasil promoveu a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e 

Desenvolvimento - CNUMAD no Rio de Janeiro em 1992, também conhecida como Rio-

92 ou Eco-92. Esse evento reuniu representantes de diversas nações e de várias 

organizações da sociedade civil e, entre outros resultados, criou a Agenda 21. O 

documento gerado “tratava de praticamente todas as grandes questões, dos padrões de 

produção e consumo à luta para erradicar a pobreza no mundo e às políticas de 

desenvolvimento sustentável” para o século XXI (NOVAES, 2003, p.324).  

Em decorrência da Rio-92, surgiu também o “Tratado de Educação Ambiental para 

Sociedades Sustentáveis e Responsabilidade Global”, documento formulado pela 

sociedade civil com 16 princípios e 22 diretrizes, indicando a necessidade de “[...] 

estimular a formação de sociedades socialmente justas e ecologicamente equilibradas, que 

conservam entre si relação de interdependência e diversidade” (2012). As sociedades 

sustentáveis devem buscar desenvolver suas potencialidades locais, aproveitando os 

conhecimentos tradicionais e respeitando o equilíbrio ecossistêmico, superando o modo de 

produzir e reproduzir do capitalismo.  

Mesmo com os problemas para a implantação da Agenda 21, foi reconhecido que 

as comunidades locais, baseadas em suas tradições culturais e na cooperação, poderiam 
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facilitar e criar uma alternativa para o modelo de sociedade atual, fundado na 

superprodução e no superconsumo. Com isto, passa-se a buscar um novo modelo de 

humanidade, que “através do reencantamento das práticas sociais locais/globais e 

imediatas/diferidas plausivelmente possam conduzir do colonialismo à solidariedade” 

(SANTOS, 2002, p.116).  

O Estado tem um papel fundamental para que a globalização se torne mais 

simétrica e justa. Entre outras coisas, o poder público tem a função de harmonizar metas 

sociais, ambientais e econômicas, “buscando um equilíbrio entre diferentes 

sustentabilidades (social, cultural, ecológica, ambiental, territorial, econômica e política) 

[...]” (SACHS, 2004, p.11). Assim, as dimensões social, cultural, ecológica, ambiental, 

territorial, econômica, política e espiritual devem ser observadas em todo momento do 

processo educativo.  

O eixo transversal “Sustentabilidade” sugere um fazer pedagógico que busque a 

construção de cidadãos comprometidos com o ato de cuidar da vida, em todas as fases e 

tipos, pensando no hoje e nas próximas gerações. O eixo perpassa o entendimento crítico, 

individual e coletivo de viver em rede e de pensar, refletir e agir acerca da produção e 

consumo consciente, qualidade de vida, alimentação saudável, economia solidaria, 

agroecologia, ativismo social, cidadania planetária, ética global, valorização da 

diversidade, entre outros. 

Para tal, é necessário que os valores individuais e coletivos sejam baseados em 

princípios definidos na Política Nacional de Educação Ambiental, Lei 9.795/1999, e 

reafirmados pelas Diretrizes Nacionais de Educação Ambiental, Resolução CNE/CP nº 2, 

de 15/06/2012. Todas as áreas do conhecimento das etapas e modalidades do processo de 

escolarização, bem como suas atividades pedagógicas devem permear, de forma articulada 

e transversal, a educação para a Sustentabilidade. Assim, caminharemos juntos para uma 

mudança de postura e prática rumo à sustentabilidade da estadia humana no planeta Terra. 

Esses temas transversais articulam-se, também, aos eixos integradores do curso de 

Farmácia proposto e realizado pela Faculdade LS, que são: 

- Atenção Farmacêutica: que se refere ao processo de promoção da saúde, 

compreendida conforme definição da Organização Mundial de Saúde (OMS), estado de 

completo bem-estar físico, mental e social e não, simplesmente, a ausência de doenças e 

enfermidades; a prevenção de doenças; a recuperação e reabilitação da saúde do indivíduo 

e da sociedade. 

- Humanização: diz respeito à formação ética que envolve a atitude de usuários, 

gestores e profissionais de saúde comprometidos e corresponsáveis. É, também, estética 

porque envolve o processo de produção da saúde e de subjetividades autônomas e 

protagonistas. E, ainda, é política porque está associada à organização social e institucional 
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das práticas de atenção e gestão.  Refere-se, em síntese, ao processo no qual o 

farmacêutico coopera com outros profissionais para a elaboração, implementação e 

monitoramento do plano terapêutico do paciente, por meio de uma atenção específica e 

orientações quanto aos riscos inerentes à utilização de medicamentos. Faz parte dessa 

atenção a educação do paciente, orientação farmacêutica, dispensação, atendimentos e 

acompanhamento farmacêutico, registro sistemático das atividades, mensuração e 

avaliação de resultados. 

Desde o início do curso, projetamos o envolvimento dos estudantes nos projetos de 

iniciação científica e de extensão desenvolvidos no âmbito da Faculdade LS, seguindo 

assim, o que propõe a Constituição de 1998, Art. 2017: a indissociabilidade entre ensino, 

pesquisa e extensão. Busca-se, desse modo, a integração entre essas atividades, 

considerando-as como tempos, espaços e processos de aprendizagem, e não como o 

somatório de atividades isoladas. 

Partimos da compreensão de que entre o ensino, pesquisa e extensão há a 

produção de conhecimentos, num processo inovador, complexo e instigante para os 

estudantes. Durante esse processo de produção de ideias, o ensino é enriquecido com o 

compartilhamento de inquietudes, experiências e expectativas, ações consolidadoras do 

princípio da indissociabilidade. Assim, o ensino passa a ser movimentado pela revisão 

crítica dos conhecimentos ensinados, oportunizando outras construções e aprendizagens a 

ele relacionadas. Além disso, há a possibilidade de reflexão, questionamentos e 

indagações, provenientes tanto das atividades de extensão como daquelas associadas à 

iniciação científica. Desta maneira, os assuntos tratados em aula e o material didático 

utilizado não perdem a referência com o contexto histórico, social e cultural onde foram 

produzidos, articulando-se, ainda, às questões éticas com os quais estão relacionados.  

No curso de Farmácia, o posicionamento crítico e reflexivo acerca do 

conhecimento, dentro do contexto da realidade onde se insere, são os princípios presentes 

nas atividades pedagógicas que se realizam nas disciplinas: discussões, debates em 

pequenos ou grandes grupos, nas atividades práticas, nas saídas de campo e visitas 

técnicas, nos estudos de caso e na construção e realização de pequenos projetos de 

iniciação científica. 

Desde as primeiras disciplinas os estudantes têm oportunidade de realizar leitura 

crítica de textos científicos, atividades externas, como saídas de campo e visitas técnicas, 

realizar experimentos, em que fazem observações, levantam suas perguntas e também 

produzem seus relatórios. Há, nessa direção, a perspectiva de inserção na realidade, o que 

implica em atividades de diagnóstico, ensino e proposição de ações de intervenção na 

comunidade. Isso é possível porque a contextualização do conhecimento é princípio para 

todas as disciplinas. 
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Para tanto, no decorrer do curso, são organizados eventos relacionados: à jornada 

acadêmica do curso de Farmácia, momento em que os estudantes integram as atividades 

promovidas; visitas técnicas; ações de responsabilidade social junto à comunidade local; 

atividades relacionadas a projetos integradores, dentre outras situações. 

 

4.2 Conteúdos Curriculares  

 

Os conteúdos essenciais para o Curso de Graduação em Farmácia estão 

relacionados, conforme orienta a Diretriz do Curso (RESOLUÇÃO CNE/CES 2, DE 19 

DE FEVEREIRO DE 2002) relacionados com todo o processo saúde-doença do cidadão, 

da família e da comunidade, integrado à realidade epidemiológica e profissional. Os 

conteúdos contemplam os seguintes eixos: 

 

I- Ciências Exatas – incluindo os processos, os métodos e as abordagens físicos, 

químicos, matemáticos e estatísticos como suporte às ciências farmacêuticas; 

Nesta área foram incluídos os conteúdos fundamentais das Ciências Exatas, por 

meio das disciplinas: Química Geral e Inorgânica; Química Orgânica; Química Analítica 

Qualitativa; Química Analítica Quantitativa e Qualitativa; Físico-Química; Cálculo; 

Bioestatística. 

II- Ciências Biológicas e da Saúde - incluindo os conteúdos (teóricos e práticos) 

da base moleculares e celulares dos processos normais e alterados, da estrutura e função 

dos tecidos, órgãos, sistemas e aparelhos, bem como processos bioquímicos, 

microbiológicos e imunológicos em todo desenvolvimento do processo saúde-doença, 

inerentes aos serviços farmacêuticos. 

Nesta área foram incluídos os conteúdos fundamentais das Ciências Biológicas e da 

Saúde, por meio das disciplinas: Anatomia Humana; Biologia Molecular; Citologia, 

Histologia e Embriologia; Epidemiologia; Bioquímica; Fisiologia Humana, Biofísica; 

Farmacobotânica; Microbiologia Básica; Imunologia Clinica; Farmacologia, 

Farmacodinâmica e Patologia.  

III - Ciências Humanas e Sociais – incluindo os conteúdos referentes às diversas 

dimensões da relação indivíduo/sociedade, contribuindo para a compreensão dos 

determinantes sociais, culturais, comportamentais, psicológicos, ecológicos, éticos e 

legais, envolvendo a comunicação, a economia e gestão administrativa em nível individual 

e coletivo, como suporte à atividade farmacêutica. 

Nesta área foram incluídos os conteúdos fundamentais das Ciências Humanas e 

Sociais, por meio das disciplinas: Introdução às Ciências Farmacêuticas; Atenção 
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Farmacêutica; Ética e Relações Profissionais; Sociologia da Saúde; Metodologia de 

Pesquisa Científica; Saúde Coletiva e Contexto Social e Iniciação Científica. 

IV - Ciências Farmacêuticas – incluindo os conteúdos teóricos e práticos 

relacionados com a pesquisa e desenvolvimento, produção e garantia da qualidade de 

matérias primas, insumos e produtos farmacêuticos; legislação sanitária e profissional; ao 

estudo dos medicamentos no que se refere à farmacodinâmica, biodisponibilidade, 

farmacocinética, emprego terapêutico, farmacoepidemiologia, incluindo a 

farmacovigilância, visando garantir as boas práticas de dispensação e a utilização racional; 

conteúdos teóricos e práticos que fundamentam a atenção farmacêutica em nível individual 

e coletivo; conteúdos referentes ao diagnóstico clínico laboratorial e terapêutico e 

conteúdos da bromatologia, biossegurança e toxicologia como suporte à assistência 

farmacêutica. 

Os conteúdos estão distribuídos na matriz curricular da seguinte forma: 

 

Fonte: matriz curricular do Curso de Farmácia – Faculdade LS 

 

Os conteúdos curriculares previstos nas diretrizes serão contemplados, ainda, nas 

disciplinas eletivas oferecidas, nos seminários, oficinas e workshops promovidos pela 

Faculdade LS. Poderão estar também no conjunto de atividades complementares 

oferecidas pelo curso de Farmácia, selecionadas pelos estudantes, ou em outros espaços 

acadêmicos e culturais, ou na integração com os serviços e a comunidade.  
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4.3 Perfil Gráfico de Formação do Curso de Farmácia – Linhas de Atuação 

 

 

 

 

ATENÇÃO FARMACÊUTICA 

Promoção, prevenção, recuperação e reabilitação da saúde do indivíduo e da 

comunidade 

ALIMENTOS E NUTRIÇÃO COSMETOLOGIA, 

FÁRMACOS E 

MEDICAMENTOS 

ANÁLISES CLÍNICAS E 

TOXICOLÓGICAS 

 Controle de qualidade 

de alimentos 

 

 Pesquisa, 

desenvolvimento, 

produção, gestão e 

manipulação de fármacos 

e cosméticos 

 

 Controle de qualidade 

de insumos, fármacos e 

medicamentos 

 

 Desenvolvimento de 

medicamentos 

 Diagnóstico e 

prevenção de doenças 

 

 Atenção individual e 

coletiva à saúde 

 

 Emissão de laudos e 

pareceres 

 

 Coleta de material 

microbiológico para 

diagnóstico 

 Manipulação e 

desenvolvimento de 

alimentos com ou 

sem fins terapêuticos 

 

 Segurança alimentar 
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4.4 Articulação Curricular 

 

 

 

 

4.5 Metodologia 

 

O alcance dos objetivos do curso e o êxito na construção do perfil do egresso 

exigem que a Metodologia de Ensino seja adequada a essas finalidades. A consideração às 

inteligências múltiplas, à autoestima dos estudantes, aos processos interativos, bem como a 

utilização de recursos tecnológicos modernos permitem imprimir, ao processo pedagógico, 

dinamicidade que ultrapassa a mera transmissão do conteúdo. 

Por meio do diálogo crítico com autores clássicos e contemporâneos e do debate 

em sala de aula, teorias vão se consolidando para permitir que estudos de casos, seminários 

e verificações in loco de realidades diversas contribuam para o desenvolvimento de 

habilidades e a construção de competências para a prática profissional exitosa. Além disso, 

não se pode ignorar os pilares da educação para o século XXI, nem se furtar aos 

parâmetros da educação planetária para tornar o educando um profissional competente e 

consciente de seu papel no mundo moderno. 

O modelo pedagógico adotado pela Faculdade LS para o curso de Farmácia busca 

incorporar práticas pedagógicas inovadoras, que enfrentem os desafios pedagógicos 
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colocados em grande parte pelo progresso tecnológico. Contudo, estamos conscientes de 

que romper com o paradigma do pensamento liberal do professor como um ser dominante 

e tecnicista é um desafio que teremos de enfrentar e sobrepor para implantar novas 

tendências pedagógicas na educação superior. 

Nessa direção, a Faculdade LS entende que a formação e qualificação do 

profissional e cidadão tornam-se fruto de observação das práticas sociais ou experiências 

vividas, das ações reflexivas, análises críticas, questionamentos que levam ao diálogo, ao 

confronto de saberes. 

Por este prisma, a proposta pedagógica tem seu foco de centralidade na interação 

professor-estudante, considerando-os como sujeitos ativos do processo aprender. 

Tendência que envolve o desenvolvimento de buscas teórico-práticas, seleção e avaliação 

crítica de dados e informações disponibilizadas em livros, periódicos, bases de dados, 

fontes pessoais de informação, com reconhecimento das informações advindas das 

experiências de vida pessoal, familiar, comunitária e profissional de cada sujeito. Aspectos 

esses que viabilizam a acessibilidade pedagógica e atitudinal aos estudantes. 

Ao docente caberá o ofício de mediador do ensino-aprendizagem por meio de uma 

prática intencional, decorrentes de uma reflexão-ação pedagógica que projeta constantes 

questionamentos sobre o ato educativo de ser crítico, reflexivo, científico e comprometido 

com o processo ensino-aprendizagem. Ao estudante, caberá a responsabilidade de 

construção do conhecimento relativo aos diferentes contextos sociais, culturais, 

educativos, profissionais, condicionadores do seu projeto de vida provenientes da 

autoformação (consciência sobre o saber-ser, saber- saber e saber-fazer), heteroformação 

(interações do estudante com outras pessoas, com troca de ideias e formulação do 

pensamento crítico-reflexivo) e ecoformação (aproveitamento dos espaços e cenários de 

aprendizagem). 

Desse modo, propomos o uso da Metodologia da Problematização como uma 

alternativa didática que viabilize novos níveis de aprendizagem. Para tanto, os docentes 

contam com o auxílio do Núcleo de Apoio Pedagógico da Faculdade LS (NAPLS), que 

desenvolve um programa específico de formação continuada voltada para a compreensão 

dessa proposta metodológica. Além disso, oferece suporte técnico-pedagógico para o 

corpo docente, subsidiando as mudanças referentes ao processo de ensino e aprendizagem. 

Nessa Metodologia, os problemas são identificados pelos próprios estudantes, pela 

observação da realidade, na qual as questões de estudo estão acontecendo. Observada de 

diferentes ângulos, a realidade é observada por estudantes e professores com suas 

características e contradições, nos fatos concretos e daí são extraídos os problemas. A 

realidade é problematizada pelos estudantes. Não há restrições quanto aos aspectos 
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incluídos na formulação dos problemas, já que são extraídos da realidade social, dinâmica 

e complexa (BERBEL, 1996). 

Após o estudo de um problema poderão surgir outros, como desdobramentos do 

primeiro, só percebidos pelos estudantes com o estudo aprofundado deste. Os 

conhecimentos científicos também são importantes e são buscados na etapa da teorização. 

No entanto, ao mesmo tempo são buscadas as percepções ou representações de pessoas 

que vivem o problema ou convivem com situações em que está presente, além de 

informações de outras fontes. Os diferentes tipos de saberes são conjugados pelos 

estudantes enquanto constroem seus conhecimentos, que envolvem relações entre o 

técnico-científico e o social, político, ético, dentre outros. 

Nesse sentido, não se espera o controle total dos resultados em termos de 

conhecimentos. Eles são buscados para responder ao problema em estudo, considerando-se 

suas possíveis causas e determinantes. Este problema passa a ser entendido amplamente e, 

em geral, ultrapassa os aspectos técnico-científicos. Os resultados não são de todo 

previstos, a não ser em termos da vivência das atividades pelo estudante em todas as etapas 

do processo. Os conteúdos tanto podem não satisfazer ao professor em termos do que 

gostaria de ver apreendido pelos estudantes, quanto podem surpreender ao professor e ao 

próprio grupo quando descobrem aspectos e relações não previstos. Se ocorrer o primeiro 

caso, o professor poderá / deverá providenciar outra forma e momento para suprir o 

essencial do programa não atingido naquele tema. 

Os estudos ocorrem na etapa da Teorização, quando se buscam as informações 

sobre os pontos-chave, onde quer que elas se encontrem, contando para isso com o uso de 

técnicas e instrumentos de coleta de dados usuais na pesquisa científica, mas podendo 

utilizar também recursos não convencionais, como depoimentos escritos, orais etc., quando 

significativos para compreensão do problema. 

Assim, os resultados deverão voltar-se para algum tipo de intervenção na realidade, 

na mesma realidade na qual foi observado o problema, imediatamente, dentro do nível 

possível de atuação permitido pelas condições gerais de aprendizagem, de envolvimento e 

de compromisso social do grupo. Esta é uma etapa prática e transformadora. Além disso, é 

um desafio para a construção de novos conhecimentos, pela aproximação da realidade em 

que o tema em estudo é vivido por diferentes atores sociais. 

Ressalta-se que esta metodologia pode ser utilizada para o ensino de determinados 

temas de uma disciplina, mas nem sempre é apropriada para todos os conteúdos. Esta 

opção metodológica não requer grandes alterações materiais ou físicas na escola. As 

mudanças são mais no planejamento da disciplina. Requer sim alterações na postura do 

professor e dos estudantes para o tratamento reflexivo e crítico dos temas e na flexibilidade 
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de local de estudo e aprendizagem, já que a realidade social é o ponto de partida e de 

chegada dos estudos pelo grupo de estudantes. 

Em síntese, a Metodologia da Problematização tem uma orientação geral como 

todo método, caminhando por etapas distintas e encadeadas a partir de um problema 

detectado na realidade. Pode ser entendida como um conjunto de métodos, técnicas, 

procedimentos ou atividades intencionalmente selecionados e organizados em cada etapa, 

de acordo com a natureza do problema em estudo e as condições gerais dos participantes. 

Volta-se para a realização do propósito maior que é preparar o estudante/ser humano para 

tomar consciência de seu mundo e atuar intencionalmente para transformá-lo, sempre para 

melhor. 

 

4.6 Estágio Curricular Supervisionado 

 

De acordo com o Decreto nº 87.497/82 considera-se estágio curricular, as 

atividades de aprendizagem social, profissional e cultural, proporcionadas ao estudante 

pela participação em situações reais da vida e trabalho de seu meio, sendo realizada na 

comunidade em geral ou junto a pessoas jurídicas de direito público ou privado, sob a 

responsabilidade e coordenação da instituição de ensino. Essas considerações fazem com 

que o estágio seja analisado como parte integrante da formação educacional e profissional 

do estudante, ambas garantidas pela Constituição Federal de 1988 e pela Lei nº 9.394/96 

(LDB), contemplando, assim, a aplicação prática das teorias aprendidas em sala de aula. 

O Estágio Curricular Supervisionado do Curso de Graduação em Farmácia será 

caracterizado por um conjunto de atividades de aprendizagem profissional, 

proporcionando a integração entre teoria e prática, e assegurando a prática de intervenções 

preventiva e curativa, mediante a participação em situações reais de trabalho e de seu meio 

sob a responsabilidade dos Coordenadores de Integração e de Estágio do Curso. Tem como 

objetivo proporcionar ao aluno experiência profissional, favorecendo o desenvolvimento 

de competências, habilidades, atitudes e valores inerentes ao exercício da prática do 

farmacêutico e sua inserção profissional enquanto cidadão. 

Parte do Projeto Pedagógico do Curso, o Estágio abrange diversas áreas de atuação 

do Farmacêutico, complementando a formação generalista do profissional formado por 

esta Instituição de Ensino Superior. Deverá estar direcionado para atividades que 

possibilitem o intercâmbio entre teoria e prática, ligando os ensinamentos das disciplinas 

com a atuação na vida prática e favorecer aos alunos do curso de Farmácia o 

desenvolvimento de uma visão crítica, ampla e global de sua atuação como profissional.  
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O Estagio Curricular do curso de farmácia na Faculdade LS propiciará a formação 

do Farmacêutico garantindo-lhe o desenvolvimento de estágios curriculares, sob 

supervisão docente em conformidade com o Parecer/Resolução específico da Câmara de 

Educação Superior do Conselho Nacional de Educação. 

A Faculdade LS oferecerá estágio curricular, com orientação docente e supervisão: 

a) na própria IES, em atividades de ambiência no laboratório de habilidades; b) em 

instituições credenciadas, por meio de firmatura de convênio.  

Associado a isso contemplará as atividades complementares criando mecanismos 

de aproveitamento de conhecimentos, adquiridos pelo estudante, por meio de estudos e 

práticas independentes presenciais e/ou à distância, como: monitorias e estágios; 

programas de iniciação científica; programas de extensão; estudos complementares e 

cursos realizados em outras áreas afins.  

Dentre as atividades planejadas na Base Curricular para formação do profissional 

farmacêutico estão previstos diferentes atividades de Estágio distribuídas em: 

• Observação de atividades práticas relacionadas ao exercício da profissão 

farmacêutica nos diferentes campos de atuação. 

• Desenvolvimento de habilidades necessárias ao exercício da prática 

farmacêutica em serviços públicos de saúde. 

• Conhecimento e aplicação de métodos e técnicas relativos à criação, 

preparação e orientação sobre o uso de medicamentos e cosméticos. 

• Desenvolvimento de atividades práticas relacionadas ao exercício da 

profissão farmacêutica contemplando as áreas de alimentos e farmácia 

hospitalar. 

• Desenvolvimento de atividades práticas relacionadas ao exercício da 

profissão farmacêutica através da aplicação de técnicas e conhecimentos 

pertinentes às atividades nas áreas de hematologia, bacteriologia, 

parasitologia, imunologia e bioquímica. 

 

Destaca-se que a Faculdade LS estimula fortemente a inserção dos estudantes 

desde cedo em estágios não obrigatórios, tendo em vista as inúmeras vantagens para o 

estudante que participa de um estágio, entre elas: aplicação prática da teoria aprendida no 

mundo acadêmico, podendo ser feita uma reflexão do paralelo teoria/prática; melhor 

assimilação das matérias aprendidas em sala de aula por meio de sua prática em 

laboratórios e atividades de campo; oportunidade de verificar a forma de atuação que 

propicia sua futura profissão; oportunidade de criar uma extensa rede de relacionamentos 

(networking); amadurecimento pessoal e profissional, adequando as atitudes tomadas às 
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consideradas pertinentes pelo ambiente organizacional; desenvolvimento de senso crítico e 

criativo, e de outras habilidades e competências exigidas pelo mercado de trabalho; 

redução do impacto da inserção no mundo do trabalho; descoberta de habilidades pessoais.  

Institucionalmente, a Faculdade LS estimula e viabiliza, como fomento financeiro: 

a) práticas de iniciação científica; b) atividades de monitoria e extensão. 

O estágio curricular supervisionado visa possibilitar importantes momentos de 

experimentação e ser a base para as reflexões nas diferentes dimensões da atuação 

profissional. Os objetivos pedagógicos do estágio referem-se ao desenvolvimento de um 

saber da experiência teorizado que permita ao estagiário: analisar situações; analisar-se na 

situação; avaliar as estratégias desenvolvidas; criar ferramentas inovadoras para o 

exercício de sua prática. Desse modo, o Estágio Curricular Supervisionado do Curso de 

Graduação em Farmácia será caracterizado por um conjunto de atividades de 

aprendizagem profissional, proporcionando a integração entre teoria e prática, e 

assegurando a prática de intervenções preventiva e curativa, mediante a participação em 

situações reais de trabalho e de seu meio sob a responsabilidade dos professores e 

supervisor de Integração/Estágio do Curso. 

O estágio supervisionado está previsto para os dois últimos semestres do curso, 

totalizando 860 horas, da seguinte forma: 

9º semestre: 80h em atividades de ambiência + 360 horas de práticas em 

instituições e organizações da área farmacêutica, públicas, como as Unidades Básicas de 

Saúde, e privadas, com a participação efetiva dos farmacêuticos dos serviços de saúde no 

processo ensino-aprendizagem.  

10º semestre: 80h em atividades de ambiência + 340 horas de práticas em 

instituições e organizações da área farmacêutica, públicas, como as Unidades Básicas de 

Saúde, e privadas, com a participação efetiva dos farmacêuticos dos serviços de saúde no 

processo ensino-aprendizagem.  

A supervisão do estágio será de responsabilidade do supervisor de estágio 

determinado pela IES. 

 

4.6.1- Campos para realização dos estágios supervisionados: 

 

O estudante deverá atender as normas previstas no Regulamento Interno referente 

ao Estágio Supervisionado, tendo a possibilidade de desenvolver suas atividades nos 

seguintes campos: 
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a) Dispensação e Manipulação:  

• Hospitais da Rede Pública, Hospitais privados e estabelecimentos comerciais 

farmacêuticos – Farmácias de Dispensação e da Manipulação de 

medicamentos alopáticos, fitoterápicos e homeopáticos. 

 

b) Indústria Farmacêutica 

• Indústria Farmacêutica e laboratórios 

 

c) Análises Clínicas e Farmácia Hospitalar 

• Ambientes laboratoriais e/ou hospitais de alta complexidade tecnológica, 

serão realizados estágios supervisionados, em: Bioquímica Clínica; 

Hematologia Clínica; Parasitologia Clínica; Citologia Clínica; Micologia 

Clínica; Microbiologia Clínica; Imunologia Clínica e Toxicologia Clínica e 

com os  laboratórios da Rede Pública onde serão realizados os Estágios 

Curriculares em Análises Clínicas, de acordo com o PDI. 

 

4.7 Atividades Complementares 

 

Conforme Regulamento Interno, consideram-se Atividades Complementares 

aquelas realizadas pelo estudante por meio de estudos e práticas independentes de sua 

grade curricular, mas pertinentes ao aprofundamento de sua formação acadêmica e 

relacionadas com o ensino, iniciação científica, extensão e atividades culturais, artísticas, 

sociais e de gestão. 

As Atividades Complementares têm o objetivo geral de flexibilizar o currículo, 

ampliar conhecimento, possibilitar a discussão interdisciplinar e o aprofundamento 

temático e técnico-instrumental relevante à área em questão, constituindo componentes 

curricular que enriquece e implementa o perfil próprio do formando, estimulando a prática 

de estudos independentes, transversais, opcionais e de interdisciplinaridade. São objetivos 

fundamentais: 

I. Estimular à prática de estudos independentes, transversais, opcionais e 

interdisciplinares;  

II. Promover, em articulação com as demais atividades acadêmicas, o 

desenvolvimento intelectual do estudante, seu preparo para o exercício da 

cidadania e sua qualificação para o trabalho.  
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III. Enriquecer o processo de ensino-aprendizagem por meio de uma formação 

profissional e social, ampliando os horizontes do conhecimento do estudante para 

além da sala de aula;  

IV. Fortalecer a articulação da teoria com a prática, valorizando a participação do 

estudante em atividades de ensino, iniciação científica e extensão;  

V. Favorecer o relacionamento entre grupos e a convivência com as diferenças sociais 

nos mais diversos contextos da sociedade em que se insere esta Instituição de 

Ensino Superior. 

Conforme parecer CNE/CES Nº 0146/2002, as atividades complementares 

obedecem aos seguintes princípios e diretrizes: 

I. Flexibilidade curricular dos cursos de graduação mediante adoção de estratégias 

acadêmicas e de atividades didáticas que despertem no estudante a necessidade de 

interação com outras áreas do saber e, de modo especial, com o mundo do trabalho e 

da cultura, desde o início do curso;  

II. Estímulo ao desenvolvimento do espírito científico, do pensamento reflexivo do 

estudante e à criação cultural, mediante incentivo a permanente e contextualizada 

atualização profissional;  

III. Promoção à participação dos estudantes nas atividades de extensão visando à difusão 

das conquistas e benefícios resultantes da criação cultural e da pesquisa científica e 

tecnológica, incentivando-os a estabelecer com a comunidade uma relação de 

reciprocidade.  

De acordo com regulamento interno da Faculdade LS, as Atividades 

Complementares poderão ser cumpridas pelo estudante a partir de seu ingresso no curso, 

inclusive durante os períodos de férias, observada à carga horária mínima exigida no 

Projeto Pedagógico para a conclusão de seu curso de graduação. Sendo que, para fins de 

cumprimento dessa exigência curricular, compreendem a realização de atividades 

vinculadas àsseguintes modalidades:  

a) Ensino: monitoria entendida como iniciação docente, acompanhada do professor 

responsável e realização de estágios extracurriculares não obrigatórios.  

b) Extensão: participação dos estudantes em projetos, cursos de extensão e em eventos 

técnico-científicos. 

c) Pesquisa: participação em projetos de iniciação científica que estejam em 

desenvolvimento na instituição, ligados à área de estudo do curso, sob a 

responsabilidade de um professor-pesquisador, que tenha o projeto aprovado pelo 

órgão competente da Faculdade. 

d) Atividades culturais, artísticas, sociais e de gestão: participação em eventos culturais 

relevantes, na área do curso, ou em atividades de cunho social, realização de cursos de 
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língua estrangeira, participação em bancas (assistência a bancas: graduação e pós-

graduação), visitas técnicas / saídas de campo.  

Os aproveitamentos de cargas horárias relativas a essas atividades estão 

estabelecidos em resolução interna.  

 

a) Organização e funcionamento das Atividades Complementares 

A organização, supervisão, acompanhamento e convalidação dessas atividades 

ficarão sob a responsabilidade dos Coordenadores de Curso, os quais deverão:  

1. Observar as normas estabelecidas nesta Resolução;  

2. Informar os estudantes de seu curso sobre a necessidade de realizarem Atividades 

Complementares, a fim de que possam cumprir essa exigência curricular;  

3. Supervisionar o desenvolvimento das Atividades Complementares; 

4. Analisar as documentações das Atividades Complementares apresentadas pelo 

estudante; 

5. Avaliar e pontuar as Atividades Complementares desenvolvidas pelo estudante de 

acordo com os critérios estabelecidos neste regulamento, considerando a 

documentação apresentada; 

6. Orientar o estudante quanto à pontuação das Atividades Complementares; 

7. Fixar e divulgar data, hora e local para atendimento do estudante e análise dos 

documentos comprobatórios;  

8. Remeter à Direção de Ensino relatório semestral das atividades que foram 

desenvolvidas em seu curso;  

9. Cooperar com a Secretaria Geral no que concerne às informações adicionais sobre as 

Atividades Complementares e competentes registros; 

10. Opinar sobre eventuais revisões deste Regulamento, a fim de serem adotadas medidas 

que propiciem melhor desenvolvimento dessas atividades.  

Caberá aos estudantes tomar conhecimento das normas que regem a realização 

dessas atividades e que se encontram disponibilizadas no sítio desta Instituição de Ensino 

Superior, sendo a integralização das Atividades Complementares condição necessária para 

a Colação de Grau, devendo ocorrer durante o período em que o estudante estiver 

regularmente matriculado no curso, excetuando-se eventuais períodos de Trancamento de 

Matrícula.  

Cada estudante deverá desenvolver as Atividades Complementares de acordo com 

sua oportunidade e compatibilidade de horários com as disciplinas curriculares, não 

havendo a possibilidade de abono de faltas devido à realização dessas atividades.  
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b) Das exigências, avaliação e registros acadêmicos 

Para o aproveitamento das atividades complementares, ficam estabelecidas as 

seguintes exigências: 

1. Atividades culturais assistidas ligadas à temática do Curso: atestado de presença e 

apresentação de relatório sintético; 

2. Disciplinas cursadas fora dos cursos regulares de Graduação e Pós-Graduação da 

Faculdade LS: aprovação na Disciplina com média compatível a média praticada na 

instituição; 

3. Eventos técnico-científicos: congressos, seminários, conferências e palestras 

assistidas: certificado de presença; 

4. Defesas de Trabalho de Conclusão de Curso, dissertação de Mestrado e tese de 

Doutorado assistidas: atestado de presença e apresentação de relatório; 

5. Prática de monitoria: relatório do Professor Supervisor; 

6. Participação em pesquisa institucional: relatório do Professor Orientador; 

7. Realização de estágios extracurriculares: atestado de realização do estágio e cópia do 

contrato; 

8. Atividades de extensão: certificado de realização; 

9. Participação em projetos sociais: declaração do responsável pelo projeto; 

10. Artigos publicados em revistas: cópia do artigo publicado; 

11. Apresentação de trabalhos em eventos científicos: certificado de participação e cópia 

de trabalho apresentado; 

12. Participação em concursos de monografias: monografia elaborada; 

13. Cursos extraordinários: certificado de participação; 

14. Cursos de Língua Estrangeira Moderna: boletim com aprovação do estudante; 

15. Projetos de iniciação científica: declaração do responsável pelo projeto; 

16. Exposições técnico-científicas: certificado de participação; 

17. Visitas técnicas/ saída de campo: atestado de participação emitido pelo professor 

responsável; 

18. Participação como representante estudantil no Colegiado de Curso, CPA, 

representante de turma e nos Colegiados Superiores desta IES/: declaração de 

participação emitida pela coordenação. 

 

Os comprovantes de Atividades Complementares desenvolvidas pelos estudantes fora 

do recinto acadêmico deverão ser registrados, via sistema eletrônico da IES, para que 

possam ser analisados pelos Coordenadores de Curso, no final de cada semestre em que 

forem realizadas, conforme regulamentação interna.  
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4.8 Trabalho de Conclusão de Curso - TCC 

 

O Trabalho de Conclusão de Curso, previsto, é entendido como uma produção 

intelectual pessoal do estudante concludente e caracteriza-se como uma fase de 

consolidação dos fundamentos científicos, técnicos e culturais do profissional da área e 

deve ser considerado como um exercício de formulação e sistematização de ideias, de 

aplicação dos métodos de investigação científica. Pode ainda assumir a forma de uma 

divisão de literatura publicada sobre um assunto, de uma discussão teórica e crítica 

sobre um tema doutrinário, ou outro tema, questionáveis no  meio  docente,  sem 

exigência de originalidade ou aprofundamento complexo. A área temática poderá 

configurar-se no âmbito de uma disciplina, abranger um conjunto de disciplinas que 

caracterizam uma nítida unidade de conhecimentos do ponto de vista científico, situar- 

se numa área de concentração do curso, ou versar sobre um assunto conexo aos estudos 

teóricos, básicos ou profissionalizantes, desenvolvidos no contexto do curso. 

O Colegiado de Curso indicará as áreas temáticas em que poderão ser realizados os 

Trabalhos Finais de Curso e o coordenador designará um professor Orientador para 

acompanhar o trabalho a ser elaborado pelo estudante, o qual deverá escolher o tema de 

sua preferência ou aceitar a indicação da Coordenação do Curso. 

Concluído o trabalho, o estudante concludente solicitará à Coordenação do Curso 

que estabeleça a data de apresentação, em sessão pública perante uma Banca 

Examinadora constituída por três professores, incluindo o professor orientador, que 

dominem o assunto versado no trabalho. 

Ao avaliar o trabalho, a comissão examinadora levará em conta o domínio do 

tema abordado pelo autor, a sua capacidade de formulação e sistematização de ideias, a 

aplicação adequada da metodologia científica, a discussão e a racionalidade dos resultados 

apresentados e a habilidade de redigir e de se expressar corretamente. 

Considerar-se-á aprovado o estudante que obtiver na defesa do trabalho nota de 

5,0 a 10, pelos critérios estabelecidos pela comissão examinadora, ficando reprovado 

quem obter nota inferior a 5,0. 

 

4.9 Ensino de Libras 

 

A inclusão da disciplina de LIBRAS atende ao Decreto 5.626/2005. Outrossim, 

esta disciplina é oferecida em todos os cursos da Faculdade LS em consonância com a 

política nacional de inclusão e com a legislação emanada da Secretaria Especial dos 

Direitos Humanos e do Ministério de Educação. 
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O Componente Curricular “LIBRAS” é obrigatório no curso de Farmácia, com 

carga horária total de 60 (sessenta) horas-aula. As atividades possuem cunho teórico-

metodológico que contemplam a Legislação sobre o ensino de LIBRAS no Brasil e o 

vocabulário em Língua Brasileira de Sinais. Os aspectos metodológicos do ensino da 

Língua de Sinais como segunda língua preveem, ainda, atividades práticas para o ensino 

da mesma.  A proposta é ampliar o campo de comunicação do farmacêutico, possibilitando 

noções básicas da língua. 

 

4.10 Atividades de Iniciação Científica  

 

As atividades de iniciação científica da Faculdade LS encontram-se organizadas 

pela Coordenação de Ética e Pesquisa da Faculdade LS – CEPE/LS. 

Esta coordenação é subordinada à Direção da Faculdade LS e integraliza o Comitê 

Institucional de Ética da Faculdade LS (CIE-LS), o Comitê Institucional de Pesquisa da 

Faculdade LS (CIP) e a Revista Científica “Acta de Ciências e Saúde”. 

Devido ao caráter da CEPE-LS, o seu Coordenador deverá ter a titulação de doutor 

e possuir experiência  comprovada  em  pesquisas  com  seres  humanos  e  em Comitê de 

Ética em Pesquisa (CEP) autorizado pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa 

(CONEP). 

 

a) Comitê Institucional de Ética (CIE) 

O Comitê Institucional de Ética (CIE) da Faculdade LS é um colegiado de 

caráter exclusivamente educativo, subordinado à Coordenação Ética, Pesquisa e Extensão. 

Criado para defender os interesses dos sujeitos da pesquisa, bem como orientar 

pesquisadores e estudantes da instituição sobre as questões éticas em pesquisas com 

seres humanos e a necessidade de encaminhamento de protocolos de pesquisas que 

envolvam seres humanos para Comitês de Ética em Pesquisa (CEPs) autorizados pela 

Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP). 

Dentre as atividades organizadas pelo CIE-LS estão: 

 Orientar os projetos de pesquisa que envolvam seres humanos, realizadas por 

professores e estudantes da instituição, sob os aspectos éticos e legais, especialmente 

aqueles relacionados à Resolução no. 196/96, do Conselho Nacional de Saúde. 

 Auxiliar o encaminhamento e tramitação dos projetos de pesquisa 

realizados pelos professores e estudantes da instituição em um Comitê de Ética em 

Pesquisa (CEP) autorizado pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP). 
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 Fomentar o conhecimento e a discussão das questões éticas e legais envolvendo 

as pesquisas com seres humanos. 

 Organizar Workshops e seminários sobre pesquisas com seres humanos e 

orientações gerais para elaboração de Trabalho de Conclusão de Curso. 

O Comitê Institucional de Ética, em consonância com a legislação vigente e em 

concordância com a Direção Geral, Direção de Ética e Pesquisa, Direção de Ensino e 

Mantenedora da instituição, poderá propor alterações nas normas que o regem, bem como 

baixar resoluções que ordenem seu funcionamento. 

 

b) Comitê Institucional de Pesquisa (CIP) 

O Comitê Institucional de Pesquisa (CIP) da Faculdade LS é um colegiado 

criado com o objetivo de incentivar, auxiliar, desenvolver e fomentar a pesquisa na 

Faculdade LS. 

Dentre as atividades permanentes organizadas pelo CIP-LS estão: 

 Programa de Iniciação Científica da Faculdade LS (Anexo I) 

 Programa de Incentivo à Produção Acadêmica (Anexo II) 

 Programa de Apoio a Participação em Eventos (Anexo III) 

O Comitê Institucional de Pesquisa, em consonância com a legislação vigente e em 

concordância com a Direção Geral, Direção de Ética e Pesquisa, Direção de Ensino e 

Mantenedora da instituição, poderá propor alterações nas normas que o regem, bem como 

baixar resoluções que ordenem seu funcionamento. 

 

c) Publicação de Revista Científica 

Com a finalidade de divulgar as pesquisas realizadas no âmbito das Ciências da 

Saúde, a Faculdade LS publica, com periodicidade semestral, a revista científica “Acta de 

Ciências e Saúde” (ISSN 2178-2105). A primeira versão foi impressa e as demais on 

line no site www.ls.edu.br. 

 

4.11 Atividades de Extensão 

 

As atividades de pesquisa da Faculdade LS encontram-se organizadas pela 

Coordenação de Extensão da Faculdade LS – COEX/LS. 

Cabe ao coordenador da Extensão: 

 Fomentar os projetos de extensão na Faculdade LS. 

 Organizar e orientar os projetos de extensão na Faculdade LS. 

http://www.ls.edu.br/
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 Propor alterações nas normas que regem a extensão, bem como baixar 

resoluções que ordenem seu funcionamento. Estas normas e resoluções deverão ser 

analisadas e aprovadas em reunião de colegiado da Faculdade LS. 

Atualmente, existem quatro modalidades diferentes de atividades de extensão. Elas 

podem ser classificadas como: 

a) Cursos de Extensão: são aqueles ministrados na Faculdade que respondem a 

demandas não atendidas pela atividade regular do ensino formal de graduação ou 

de pós-graduação. 

b) Eventos: são atividades de curta duração como palestras, seminários, exposições, 

congressos, entre outras, que contribuem para a disseminação do conhecimento. 

Destacam-se os Eventos Regulares, cuja recorrência permite que esses sejam 

programados a cada ano. 

c) Programas e Projetos de Extensão de Ação Contínua: 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. 

d) Programas e Projetos Especiais: compreendem atividades de duração determinada 

que são organizados para atender uma demanda específica, mas que não tem caráter 

permanente. 

 

4.12 Processo de Avaliação 

 

A avaliação em sala de aula deve ter uma função diagnóstica, processual e 

continuada. Cada momento da aprendizagem do estudante deve se tornar um processo 

facilitador de investigação, que vise sua educação integral e a transformação de atitudes, 

distanciando-se da avaliação punitiva, classificatória, excludente.  

Conforme Regimento Geral da Faculdade LS, Art. 70, a avaliação do desempenho 

escolar do aluno é realizada por disciplina, incidindo sobre a frequência e o 

aproveitamento, tendo por objetivos: 

I. Compreender o seu processo de aprendizagem; 

II. Oferecer informações para mudanças ou referendamento dos procedimentos de 

ensino; 

III. Verificar o nível de aprendizagem individual e coletiva de cada conteúdo; 

IV. Comparar o aluno com ele próprio no início, no decorrer e no final de cada período, 

para verificar sua evolução; 
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V. Fornecer ao aluno informação sobre seu desempenho, para que possa melhorar sua 

aprendizagem; 

VI. Servir como indicador para avaliação da Faculdade LS.  

 

A avaliação de desempenho é realizada por meio de instrumentos diversificados e 

pode ser de caráter individual, de grupo, coletivo, intra e extraclasse. A avaliação é 

contínua e cumulativa, devendo o desempenho ser aferido por meio de pontuação, que 

varia de 0 a 10.  

Conforme Ato Normativo nº 02/2016, que dispõe sobre o sistema de avaliação do 

desempenho escolar da Faculdade LS e altera os artigos 57, 71 e 74 do Regimento Geral, 

ao longo do semestre serão realizadas, no mínimo, 02 avaliações e no máximo quatro, 

observando o número de horas de cada disciplina, sendo o professor soberano na definição 

dos métodos e técnicas de avaliação que serão utilizados, entre elas provas regulares, 

fichamentos, resumos, resenhas, seminários, relatórios de práticas, provas práticas entre 

outras. No entanto, é exigido, no mínimo, uma avaliação escrita elaborada de forma 

contextualizada e problematizadora, contendo questões objetivas e subjetivas. Outrossim, 

os critérios de avaliação utilizados no processo avaliativo precisam ficar claros no plano de 

ensino, sendo necessário sua apresentação e discussão com os estudantes. 

As provas regulares são individuais e escritas, sendo o único tipo de avaliação 

sujeita à segunda chamada, conforme artigo 74 do Regimento Geral.  

O estudante que deixar de se submeter à avaliação do tipo Prova Regular fica sem 

nota até a realização da segunda chamada. Para as demais avaliações (provas práticas e 

trabalhos) que não forem realizadas pelo aluno é atribuída a nota 0 (zero). Cópia de 

trabalhos, seja de colegas, Internet, ou qualquer outra fonte apurada, caracteriza-se como 

fraude e a ela é atribuída nota 0 (zero). 

É de direito do estudante a revisão de provas regulares, cabendo ao professor fazer 

a correção e revisão das provas, em sala de aula, no dia da entrega das mesmas ou em 

horário acordado entre professor e aluno.  

Conforme dispõe o Art. 75 do Regimento Geral, será considerado aprovado na 

disciplina, sem necessidade da avaliação final, o estudante que tiver frequência igual ou 

superior a 75% (setenta e cinco por cento) da carga horária da disciplina e tiver alcançado 

média nas avaliações periódicas, igual ou superior a 6,0 (seis vírgula zero). Sendo que, os 

critérios para atribuição das notas das avaliações periódicas e a ponderação a fim de se 

obter a sua média final serão aprovados pelos colegiados do curso, observadas as normas 

fixadas pelo Centro de Ensino, Pesquisa e Extensão. 
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Deverá realizar a avaliação final o aluno que, tendo frequência igual ou superior a 

75% (setenta e cinco por cento), não tiver alcançado, nas avaliações periódicas, média 

igual ou superior a 6,0 (seis vírgula zero) na disciplina cursada (Art. 76.).  

Para ser aprovado, o estudante precisa alcançar média igual ou superior a 6,0 (seis). 

Caso contrário, deve se submeter à Prova Final, precisando, neste caso, atingir a média 

final igual ou superior a 6,0 (seis), conforme artigos 77 e 78 do Regimento Geral, a seguir:  

Art.77. A avaliação final é realizada após o período letivo e visa à avaliação da 

capacidade de domínio do conteúdo trabalhado em cada disciplina durante o semestre 

letivo. 

§ 1º. Após a realização da avaliação final, será aprovado na disciplina o aluno que 

obtiver média final igual ou superior a 6,0 (seis vírgula zero), resultante da média 

aritmética entre a média do semestre e a nota da avaliação final. 

§ 2º. A avaliação final será realizada em prazo não superior a 10 (dez) dias, após a 

publicação da média das avaliações periódicas em edital oficial. 

§ 3º. Será reprovado em qualquer disciplina em que estiver matriculado o aluno 

que: 

 I - não cumprir a frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento) da carga 

horária da disciplina, independentemente do resultado do desempenho escolar; 

 II - ao final do período letivo e após a realização da avaliação final obtiver média 

final inferior a 6,0 (seis vírgula zero). 

Art. 78. O aluno reprovado por não ter alcançado a frequência, ou as notas mínimas 

exigidas, repetirá, no semestre subsequente, as disciplinas nas quais foi reprovado, em 

regime de dependência, respeitados os pré-requisitos e as mesmas exigências de frequência 

e de aproveitamento estabelecidos nesse Regimento. 

Parágrafo único. O aluno promovido em regime de dependência deverá matricular-

se obrigatoriamente em todas as disciplinas do semestre subsequente, respeitando-se a 

compatibilidade de horários. 
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IV CORPO DISCENTE 

 

1. FORMAS DE ACESSO 

 

O acesso ao curso atenderá aos critérios estabelecidos para as diferentes 

modalidades de ingresso na Faculdade LS, todas previstas em regulamento interno, 

conforme descrito abaixo:  

a) Processo Seletivo LS: é a forma de ingresso mediante aprovação em vestibular. 

Semestralmente, a Faculdade LS realiza vestibular por agendamento em período pré-

determinado, publicado em edital interno. O processo seletivo abrange conhecimentos 

comuns às diversas formas de escolaridade do ensino médio, não podendo ultrapassar 

este nível de complexidade. Os candidatos são avaliados por meio de teste de múltipla 

escolha, na forma disciplinada, e realização de redação dissertativa. A classificação é 

feita pela ordem decrescente dos resultados obtidos, sem ultrapassar o limite das vagas 

fixadas, excluídos os candidatos que não obtiverem os níveis mínimos estabelecidos 

pelas normas regulamentares. A classificação obtida é válida para a matrícula no 

período letivo para o qual se realiza a seleção. 

b) ENEM: consiste na matrícula do estudante por meio da apresentação do boletim do 

ENEM, e sem a necessidade de participação no Processo Seletivo LS, respeitado o 

limite de vagas. Para tanto, é necessário ter feito mais de 450 pontos na prova, e não 

ter tirado nota zero na redação. 

c) Segunda graduação: é a forma de ingresso para portadores de diploma de graduação, 

conforme legislação vigente, e disponibilidade de vagas. 

De acordo com o Regimento Geral da Faculdade LS, estas são as formas de acesso 

do estudante ao curso na IES: 

Art. 66. No limite das vagas existentes e mediante processo seletivo, a faculdade 

aceitará transferências de alunos provenientes de cursos idênticos ou afins, ministrados por 

estabelecimentos de ensino superior, nacional ou estrangeiro, na época prevista no 

calendário acadêmico. 

§ 1º. As transferências ex-officio dar-se-ão na forma da lei. 

§ 2º. O requerimento de matrícula por transferência é instruído com a 

documentação constante do artigo 59, além do histórico escolar do curso de origem, 

programas e carga horária das disciplinas nele cursadas com aprovação, e guia de 

transferência expedida pela Instituição de origem devidamente autenticada. 

§ 3º. A documentação pertinente à transferência, necessariamente original, não 

poderá ser fornecida ao interessado, tramitando diretamente entre as Instituições. 
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§ 4º. A matrícula do aluno transferido só poderá ser efetivada após prévia consulta, 

direta e escrita, da Faculdade à instituição de origem, que responderá, igualmente por 

escrito, atestando a regularidade ou não da condição do postulante ao ingresso. 

 Art. 67. O aluno transferido está sujeito às adaptações curriculares que se fizerem 

necessárias, aproveitados os estudos realizados com aprovação no curso de origem. 

§ 1º. O aproveitamento é concedido e as adaptações são determinadas pelo 

Colegiado de Curso, ouvido o professor da disciplina e observadas as seguintes e demais 

normas da legislação pertinente: 

I. As matérias de qualquer curso superior, estudadas com aproveitamento em instituição 

autorizada, serão automaticamente reconhecidas, atribuindo-se-lhes os créditos, notas, 

conceitos e carga horária obtidos no estabelecimento de procedência; 

II. O reconhecimento a que se refere o inciso I deste artigo implica a dispensa de 

qualquer adaptação e de suplementação de carga horária; 

III. A verificação, para efeito do disposto no inciso II, esgotar-se-á com a constatação de 

que o aluno foi regularmente aprovado em todas as disciplinas correspondentes a cada 

matéria; 

IV. Observando o disposto nos incisos anteriores, será exigido do aluno transferido, para 

integralização do currículo, o cumprimento regular das demais disciplinas e da carga 

horária total; 

V. O cumprimento da carga horária adicional, em termos globais, exigido para efeito de 

integralização curricular, em função do total de horas obrigatórias à expedição do 

diploma da Faculdade. 

§ 2º. Nas matérias não cursadas integralmente, a Faculdade poderá exigir 

adaptação, observados os seguintes princípios gerais: 

I. Os aspectos quantitativos e formais do ensino, representados por itens de programas, 

carga horária e ordenação das disciplinas, não devem superpor-se à consideração mais 

ampla da integração dos conhecimentos e habilidades inerentes ao curso, no contexto 

da formação cultural e profissional do aluno; 

II. A adaptação processar-se-á mediante o cumprimento do plano especial de estudo que 

possibilite o melhor aproveitamento do tempo e da capacidade de aprendizagem do 

aluno; 

III. A adaptação refere-se aos estudos feitos em nível de graduação, dela excluindo-se o 

processo seletivo e quaisquer atividades desenvolvidas pelo aluno para ingresso no 

curso; 

IV. Não estão isentos de adaptação os alunos beneficiados por lei especial que lhes 

assegure a transferência em qualquer época e independentemente da existência da 
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vaga, salvo quanto às matérias com aproveitamento, na forma dos itens I e II, do § 1º 

deste artigo; 

V. Quando a transferência se processar durante o período letivo, serão aproveitados 

conceitos, notas, créditos e freqüência obtidos pelo aluno na Instituição de origem até 

a data em que se tenha desligado. 

Art. 68. Mediante a apresentação da declaração de vaga emitida pelo 

estabelecimento de destino, a Faculdade concede transferência de aluno nela matriculado. 

Art. 69. Aplicam-se à matrícula de diplomados e de alunos provenientes de outros 

cursos de graduação de faculdade ou de instituições congêneres, as normas referentes à 

transferência, à exceção do disposto no artigo 64, § 1º e no artigo 65, § 2º, incisos I e IV. 

 

2. APOIO AO DISCENTE: POLÍTICAS DE PERMANÊNCIA ESTUDANTIL 

 

As políticas de assistência estudantil, vista como inclusão social, correntemente 

apresentam um caráter que avança no sentido de atendimento à legislação federal. 

Assim, o acesso e a permanência do estudante representam fator imprescindível à 

conclusão do curso superior. 

Desta forma, a assistência estudantil na Faculdade LS está direcionada às 

atividades destinadas ao fortalecimento do desempenho acadêmico, da permanência 

estudantil, das atividades de cultura, principalmente para aqueles discentes com 

vulnerabilidade social. 

As políticas estabelecidas na seção anterior consideram em especial ações 

direcionadas a: (1) fortalecer o desempenho acadêmico, via bolsas-estudos, participação 

político-acadêmica e acompanhamento psicopedagógico; (2) ampliar as ações direcionadas 

para a permanência estudantil, o que inclui portadores de necessidades especiais; e (3) 

apoiar atividades culturais. 

A Faculdade LS busca promover um leque de facilidades e oportunidades ao corpo 

discente no que tange aos diferentes tipos de apoio, tais como:  

a) Pedagógico – por meio do trabalho das coordenações dos cursos e docentes, numa 

política que visa colaborar com os alunos de forma pacífica no sentido de esclarecer 

suas dúvidas, orientá-los em relação ao plano curricular, ao sequenciamento das 

disciplinas, qualquer grau de dificuldade dos estudantes, formas de recuperação, aulas 

extras, nivelamento, de modo que o aluno tenha o máximo de aproveitamento escolar. 

O apoio será também, quando necessário, por indicação do professor, pela equipe 

psicopedagógica da Faculdade no sentido de esclarecer e ou resolver situações 
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problemas. Em casos mais graves de estudo e avaliação o aluno é encaminhado aos 

serviços médicos competentes.  

b) Iniciação científica – apoio ao corpo discente no sentido de participação em 

atividades de iniciação científica, representado pelas bolsas concedidas, em resposta a 

projetos aprovados pela comissão de professores em que os estudantes estão inseridos. 

Além do apoio financeiro, serão disponibilizados aos estudantes salas, equipamentos, 

auxílio da biblioteca, professores designados para o devido acompanhamento e 

orientação na realização dos trabalhos. A Faculdade acompanhará o estudante 

beneficiado por um período de 12 (doze) meses, mantendo-o vinculado a IES 

com compromissos firmados e com obrigatoriedade de participação em congressos, 

seminários e eventos sócio- educativos. 

c) Atividades de extensão - os estudantes são motivados e incentivados a participarem 

de atividades de extensão, mesmo sem remuneração, tendo em vista o valor que as 

mesmas representam para agregar experiências à formação dos alunos. 

d) Participação em eventos - incentivo ao estudante à participação em todos os eventos 

realizados nas áreas dos seus cursos, em especial das Jornadas Acadêmicas do curso 

de Farmácia.  

e) Facilidades para acesso às informações acadêmicas - o aluno tem acesso a todas as 

informações pertinentes ao registro acadêmico por meio da Internet, no site da 

Instituição, e também de forma direta na secretaria geral, que lhe fornecerá as 

informações cabíveis. 

f) Bolsas de estudo – a política institucional é de atender os estudantes com 

dificuldades, mantendo-os com alunos regularmente matriculados e frequentando as 

aulas.  

g) Monitoria - é outra modalidade de acompanhamento por monitores que prestam 

atendimento extraclasse aos acadêmicos nas disciplinas para os quais foram indicados. 

A IES possui uma Bolsa Monitoria, oferecida aos alunos que se candidatarem e 

estiveram aptos de acordo com os critérios exigidos para o desempenho desta função, 

previsto em regulamento próprio.  

h) Atendimento psicopedagógico – proporciona atendimento psicopedagógico aos 

estudantes com objetivo de auxiliá-los na busca de soluções de problemas que trazem 

reflexo negativo ao desempenho do acadêmico, por profissional devidamente 

habilitado e que atende aos estudantes que necessitam de auxílio em horários 

alternativos as aulas. Apoia o corpo docente e os acadêmicos, para um melhor 

aproveitamento no processo ensino aprendizagem, atender as queixas de dificuldade 

de aprendizagem, desatenção, conflitos emocionais diversos, afetivos, de 

relacionamento interpessoal e familiar, conflitos relacionados ao trabalho, estresse 
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bem como aos portadores de doenças físicas e mentais, dentre outros. Além disso, 

também auxiliar na identificação e avaliação das necessidades educacionais dos 

alunos, de forma a colaborar com os professores, coordenadores de cursos, a direção 

acadêmica e administrativa da Faculdade, e demais envolvidos no processo de ensino. 

i) Setor de Estágio - a instituição já conta hoje com este tipo de serviço, buscando 

incrementar com vistas a ampliar as oportunidades de emprego ou estágios aos 

estudantes. Obedecida à legislação o estágio será feito na área do curso. 

j) Atividades Complementares - devem criar mecanismos de aproveitamento de 

saberes adquiridos pelo discente em atividades de iniciação científica, monitoria, 

extensão, participação em eventos ou programas científicos e/ou culturais e de 

visitas técnicas e cursos, conforme regulamento interno. 

k) Programa de Nivelamento: Diante dos variados dados estatísticos sobre a qualidade 

do ensino fundamental e médio, conseguimos entender o motivo pelo qual, os 

estudantes que ingressam no ensino superior, possuem muitas dificuldades em 

acompanhar os cursos universitários. Por isso a Faculdade, que tem como missão 

contribuir para a construção de um mundo melhor, produzindo conhecimento e 

formando talentos criativos e empreendedores, capazes de sucesso em suas vidas 

pessoal, social e profissional, institui o Programa de Nivelamento para os ingressantes. 

Trata-se de uma forma de ensino que possibilita a auto-aprendizagem, com a 

mediação de recursos didáticos sistematicamente organizados, apresentados em 

diferentes suportes de informação, utilizados isoladamente ou combinados, e 

veiculados pelos diversos meios de comunicação. São adicionadas ao calendário 

acadêmico horas a mais para as disciplinas com problemas mais atenuantes e dentro 

de um contexto interdisciplinar trabalha-se o nivelamento da turma para a posteriori 

iniciar o conteúdo propriamente dito de cada disciplina constante do plano de ensino. 

 

3. ATENDIMENTO AOS ESTUDANTES COM NECESSIDADES 

EDUCACIONAIS ESPECIAIS 

 

Compreende-se que a atenção à diversidade está focalizada não só no direito de 

acesso à escola, mas visa à melhoria da qualidade de ensino e aprendizagem para todos, 

bem como as perspectivas de desenvolvimento e socialização. 

Como as manifestações de dificuldades de aprendizagem na escola apresentam- se 

como um contínuo, será necessário respostas educacionais adequadas envolvendo graduais 

e progressivas adequações, tanto no curso do trabalho pedagógico até situações mais 

graves e persistentes que requererem o uso de recursos específicos para a sua solução. 

Nesse sentido, a Faculdade LS busca atender as necessidades educacionais especiais de 
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forma que os estudantes possam participar integralmente de um ambiente rico de 

oportunidades educacionais com resultados favoráveis a dinâmica do ensino e da 

aprendizagem, destacando-se entre eles: 

 A preparação e a dedicação da equipe educacional e dos docentes; 

 O apoio adequado e recursos especializados, quando forem necessários;  

 As adequações curriculares e de acesso ao projeto pedagógico do curso; 

 A adoção de um currículo flexível, respeitando os diferentes ritmos e aprendizagens 

dos estudantes; 

 O desenvolvimento de um trabalho simultâneo, cooperativo e participativo.  

Assim, serão adotadas medidas de adequações para atender as necessidades 

particulares de aprendizagem dos estudantes com deficiência auditiva, levando em 

consideração não somente as capacidades intelectuais e os conhecimentos dos estudantes, 

mas, também seus interesses e motivações. Nesse contexto, diferentes auxílios serão 

oferecidos, de modo a cumprir as finalidades da educação superior, conforme adequações 

a seguir: 

a) Adequações organizativas: 

 Organização didática da aula – proposição de conteúdos e objetivos de interesse do 

estudante ou diversificados, para atender às suas necessidades especiais, bem como 

disposição física de mobiliários, de materiais didáticos e de espaços disponíveis para 

trabalhos diversos. 

b) Adequações relativas aos objetivos e conteúdos: 

 Priorização de conteúdos que garantam funcionalidade e que sejam essenciais e 

instrumentais para as aprendizagens posteriores; 

 Reforço da aprendizagem e à retomada de determinados conteúdos para garantir o 

seu domínio e a sua consolidação. 

c) Adequações avaliativas: 

 Seleção de técnicas e instrumentos diferenciados utilizados para avaliar o estudante. 

d) Adequações nos procedimentos didáticos e nas atividades de ensino-

aprendizagem: 

 Seleção de métodos mais acessíveis para o estudante; 

 Introdução de atividades prévias, quando necessário; 

 Introdução de atividades complementares que requeiram habilidades diferentes ou 

a fixação e consolidação de conhecimentos já ministrados; 

 Alteração do nível de abstração de uma atividade oferecendo recursos de apoio 

diversos; 

e) Adequações individualizadas para garantir o acesso ao currículo para o 

estudante com deficiência auditiva: 
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 Materiais e equipamentos específicos sempre que se fizerem necessários, como 

tablado, softwares educativos, prótese auditiva e todos aqueles que assegurem o 

acesso às novas tecnologias da informação e da comunicação; 

 Textos escritos complementados com elementos que favoreçam a sua 

compreensão: linguagem gestual, língua de sinais e outros;  

 Sistema alternativo de comunicação adaptado às possibilidades do estudante: 

leitura orofacial, gestos e língua de sinais; 

 Posicionamento do estudante na sala de tal modo que possa ver os movimentos 

orofaciais do professor e dos colegas; 

 Material visual e outros de apoio necessários a apreensão das informações expostas 

verbalmente; 

 Ailuminação da sala de aula, mesmo com uso de recursos áudio-visuais, deverá 

ser sempre adequada; 

 Trabalho pedagógico bilíngüe – Libras e Língua Portuguesa: contratação, quando 

necessário, de tradutor e intérprete, devidamente qualificado, para garantir o acesso 

do estudante surdo à escolarização em sala de aula e em outros espaços 

educacionais, observadas as seguintes disposições: 

1. O professor detém autoridade absoluta em sala de aula; 

2. Caberá o intérprete e tradutor fazer somente a intermediação entre professor e 

estudante, não sendo permito a este oferecer: feedback do processo de ensino- 

aprendizagem; tutorar o estudante em qualquer circunstancia; disciplinar os 

estudantes; realizar atividades gerais extra-classe; 

3. Considerando as questões éticas, os intérpretes devem manter-se neutros e 

garantirem o direito do estudante de manter as informações confidenciais; 

4. O intérprete tem o direito de ser auxiliado pelo professor por meio da revisão e 

preparação das aulas, que garantem a qualidade da sua atuação durante as aulas; 

5. O interprete e tradutor é apenas um elemento que garantirá a acessibilidade. 

Os estudantes surdos participam das aulas visualmente e precisam de tempo 

para olhar para o interprete, olhar para as anotações do quadro, olhar para os 

materiais que o professor estiver utilizando em sala de aula; 

6. O professor combinará com o estudante como serão feitas as anotações 

referentes ao conteúdo, sendo possível o auxílio do interprete e tradutor, desde 

que garantida a participação do estudante surdo no desenvolvimento da aula; 

7. Conforme preconiza o código de ética do intérprete, faz-se necessário o sigilo e 

a discrição, de forma que o interprete não faça comentários e não compartilhe de 

informações que foram travadas durante sua atuação. 
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4. ORGANIZAÇÃO ESTUDANTIL 

 

De acordo com as normas regimentais, a faculdade proporciona aos estudantes 

espaços para organizarem-se em um Diretório Central de Estudantes, com 

representatividade por curso. 

 

5. ACOMPANHAMENTO DE EGRESSOS 

 

É por meio da avaliação dos egressos que se pode ter a exata dimensão dos 

resultados práticos de seus cursos, constando o seu grau de intervenção sócio- profissional. 

A partir dessa avaliação, o curso poderá analisar a necessidade de alteração e/ou 

atualização das ementas e conteúdos programáticos das disciplinas. 

O plano de acompanhamento de egressos será feito por meio de um cadastro 

informatizado dos estudantes, com atualização periódica e acompanhamento das atividades 

profissionais e/ou acadêmicas do egresso. As coordenações de cursos também 

acompanharão os egressos por meio de correspondência com ex-estudantes, ou mesmo 

associação de ex-estudantes fixados na própria instituição. Esta relação vem fortalecer a 

avaliação institucional, uma vez que o egresso poderá indicar os pontos fortes e fracos dos 

cursos, vivenciados no próprio mercado de trabalho e com isso redimensionar suas 

diretrizes curriculares com vistas a um trabalho acadêmico de melhor qualidade. 

O plano de acompanhamento a ser discutido pela Instituição preverá ainda 

consultas periódicas aos estudantes egressos, a fim de investigar a aplicabilidade concreta 

dos conhecimentos adquiridos no curso. Com esse feedback a coordenação poderá  

reordenar  sua  proposta  didático-pedagógica  aos  novos  desafios  enfrentados pelos 

estudantes egressos. São objetivos do programa: 

 Avaliar o desempenho da instituição por meio do acompanhamento do 

desenvolvimento profissional dos ex-estudantes; 

 Manter registros atualizados de estudantes egressos; 

 Promover intercâmbio entre ex-estudantes; 

 Promover a realização de atividades extracurriculares (estágios e /ou participação em 

projetos de pesquisa ou extensão), de cunho técnico- profissional, como 

complemento à sua formação prática, e que, pela própria natureza do mundo 

moderno estão em constante aperfeiçoamento e, também, palestras direcionadas aos 

profissionais formados pela Instituição; 

 Condecorar egressos que se destaquem nas atividades profissionais; 

 Divulgar permanentemente a inserção dos estudantes formados no mercado de 

trabalho; 
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 Identificar junto às empresas os seus critérios de seleção e contratação, dando 

ênfase à capacitação de profissionais da área; 

 Propiciar apoio e incentivo à leitura de periódicos especializados, disponíveis na 

biblioteca da Instituição. 
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V CORPO DOCENTE 

 

 

1. REQUISITO DE TITULAÇÃO 

 

A comunidade da LS é formada pelos corpos docente, técnico-administrativo e 

discente, todos envolvidos na realização dos objetivos da Instituição. Entre os professores 

estão: Doutores, Mestres e Especialistas. 

A Faculdade LS admitirá professores observando critérios, além de sua idoneidade 

moral, os seus títulos acadêmicos, científicos, didáticos e profissionais, com um mínimo 

de experiência caracterizada pela relação no contexto das disciplinas a serem 

lecionadas. 

De acordo com o Regimento Geral da IES, Seção II, das categorias: 

Art. 82 - O corpo de professores da faculdade, nos termos do Regulamento da 

Mantenedora, é formado por categorias e classes, definidas no Plano de Carreira do Pessoal 

Docente. 

§ 1º. Integrará, também, o Corpo Docente da Instituição a categoria de Professor 

Colaborador, contratado como horista, que não integrará o Quadro de Pessoal Docente da 

Instituição. 

§ 2º. O Professor Colaborador é o profissional da área de ensino que exerce 

atividades de docência em cursos de graduação ou pós-graduação, extensão e pesquisa, 

incluídas as de laboratório, que, por não pertencer ao Plano de Carreira do Pessoal 

Docente, recebe sua remuneração por hora-aula. 

Para admissão de professor titular ou promoção a este nível, exige-se seguintes 

requisitos: 

I. Título de mestre ou doutor, obtido em curso nacional credenciado ou equivalente 

estrangeiro, ou título de livre docente, obtido na forma da Lei; 

II. A titulação mínima – certificação de curso de graduação e aperfeiçoamento ou 

especialização prevista. Experiência no magistério superior e/ou experiência profissional 

não acadêmica. 

No contexto das atividades relacionadas ao ensino de graduação, os professores em 

regime integral, dedicarão parte do seu tempo contratual com a instituição ao 

desenvolvimento de outras atividades, tais como: acompanhamento e orientação de 
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estudantes em processos de nivelamentos, elaboração de monografia, conclusão de curso, 

iniciação científica, visitas técnicas, estágio, etc. 

 

2. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO 

 

Os professores da Faculdade LS são contratados pela mantenedora, de acordo com o 

regime das leis trabalhistas, observados os critérios e as normas do Regimento Geral da IES 

e demais regulamentação superior. A admissão do professor é feita mediante seleção 

procedida pela Coordenação de cada curso com o aval do Diretor Geral da Faculdade. 

A relação dos docentes selecionados será encaminhada para homologação e contratação 

pela Mantenedora, em conformidade com o disposto em seu regulamento. A experiência no 

magistério superior e a experiência profissional não acadêmica são os dois pontos básicos 

elementares na contratação do corpo docente. 

De acordo com o Regimento Geral da Faculdade LS os critérios de seleção e 

contratação dos professores se dão da seguinte forma: 

Art. 83 - Os professores serão contratados pela mantenedora, segundo o regime das 

leis trabalhistas, observados os critérios e normas Regimentais da Mantenedora. 

Art. 84. A admissão do professor é feita mediante seleção procedida pela 

Coordenação de Curso e homologação pelo Conselho Superior, em conformidade com o 

disposto no Regimento da Mantenedora. 

Art. 85. São atribuições do professor: 

I. Elaborar o plano de ensino de sua disciplina, submetendo-o á  aprovação do 

Colegiado do Curso; 

II. Orientar, dirigir e ministrar o ensino de sua disciplina, cumprindo-lhe 

integralmente o programa e carga horária; 

III. Organizar e aplicar os instrumentos de avaliação do aproveitamento e 

julgar os resultados apresentados pelos estudantes; 

IV. Entregar à Secretaria os resultados das avaliações do aproveitamento 

escolar, nos prazos fixados; 

V. Observar o regime escolar e disciplinar na Faculdade; VI - elaborar e executar 

projetos de pesquisa; 

VI. Votar, podendo ser votado para representante de sua classe no Conselho 

Superior; 
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VII. Participar das reuniões e trabalhos dos órgãos colegiados a que pertencer 

e de comissões para as quais for designado; 

VIII. Recorrer de decisões dos órgãos deliberativos ou executivos; 

IX. Exercer as demais atribuições que lhe forem previstas em lei e neste 

Regimento. 

Art. 81 - As atividades docentes, para efeito deste Título, compreendem: 

I. As relacionadas com a preservação, elaboração e transmissão de 

conhecimentos, por meio de: 

a) Aulas, conferências, seminários e outras formas de exposição de debates; 

b) Realização de trabalhos práticos de iniciação e treinamento; 

c) Elaboração de trabalhos destinados à publicação e ligados ao ensino, pesquisa ou 

extensão; 

d) Participação em congressos e reuniões de caráter científico, didático, cultural e 

artístico, para os quais seja designado; 

II. As relacionadas com a formação ética dos estudantes; 

III. As relacionadas com a administração da faculdade ou da própria 

mantenedora, privativas do exercício da função docente a seguir: 

a) Participação em trabalhos de programação e assessoramento vinculados ao ensino, à 

pesquisa e à extensão; 

b) Participação em comissões para as quais forem designados, visando à seleção de novos 

docentes e de pesquisadores, verificação do aprendizado que não o da disciplina na 

qual seja titular, ou execução de outras atividades de interesse da Instituição. 

 

3. REGIME DE TRABALHO E PROCEDIMENTOS DE SUBSTITUIÇÃO 

EVENTUAL DE PROFESSORES 

 

O regime de trabalho do pessoal docente da faculdade será o da Consolidação 

das Leis de Trabalho – CLT, da legislação complementar e das demais leis específicas, 

respeitadas as disposições estatutárias e regimentais da Faculdade e uma carga horária 

máxima de 36 horas semanais, conforme estabelecido em convenção. 

O Professor ou o Especialista será substituído, em suas faltas ou impedimentos 

legais, por um ou mais professores, contratados por tempo determinado, especialmente para 

este fim, exigindo-se para atuação idêntica formação acadêmica. Os afastamentos podem 

ocorrer com ou sem remuneração, submetidos à análise dos motivos, pela Entidade 
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Mantenedora, estando previsto afastamento com remuneração, exclusivamente para fins de 

representação da Instituição, quando esta julgar de extremo interesse a sua participação. 

 

4. POLÍTICA DE QUALIFICAÇÃO, PLANO DE CARREIRA E REGIME DE 

TRABALHO 

 

O corpo docente da Faculdade LS terá sua carreira disciplinada pelo “Plano de 

Carreira Docente” no que diz respeito à progressão de categorias funcionais, contratos e 

regimes de trabalho e remuneração. Conforme novas turmas sejam iniciadas em cada curso 

(por conta da progressão da turma iniciante para os módulos seguintes do curso, e 

considerando a formação de turmas no período matutino e noturno), a expansão do 

corpo docente tende a seguir os quadros esboçados abaixo, que explicitam o número de 

disciplinas disponíveis a cada semestre, desde a formação da primeira turma do curso. 

O intuito é facilitar a coesão do quadro, mantendo-o enxuto. Docentes serão 

aproveitados em mais de uma disciplina, do mesmo período ou de períodos diferentes, 

respeitadas sua formação e experiência, sempre que possível. A base do corpo docente será 

mantida por professores “parciais”, designados para o trabalho didático em disciplinas 

específicas. A coordenação de curso e a direção acadêmica contarão com profissionais 

envolvidos em regimes de trabalho diferenciados, com um número de horas de 

dedicação maior, que permita o planejamento e a supervisão das atividades acadêmicas, 

bem como o atendimento aos docentes e discentes. 

Para o corpo docente, a política é no sentido de contratação de professores com uma 

titulação ulterior no contexto da área, porém se encontrada dificuldades, estabelece 

estratégia de incentivo de aperfeiçoamento no contexto da pós-graduação. O plano de 

carreira docente regulamenta a admissão e os critérios de progressão na carreira. O 

programa da entidade contempla a política de capacitação dos professores e dos técnicos 

administrativos: 

• Perceber salários compatíveis com a função docente, estipulados em seu contrato e 

segundo as normas da Entidade Mantenedora; 

• Escolher seus representantes nos órgãos colegiados da Faculdade; 

• Afastar-se temporariamente para a participação de cursos de pós-graduação, desde 

que autorizado previamente pelo Colegiado do Curso, Conselho Superior e mediante 

apresentação de respectivo projeto. 
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Como forma de incentivo à titulação do corpo docente, a Mantenedora já tem à 

disposição da Faculdade um Plano de Cargos, Carreira e de Salários para o corpo docente, 

contemplando a formação acadêmica do professor em níveis, denominados de categorias 

funcionais, assim definidas segundo a titulação do professor e do técnico administrativo em 

tramite na IES. 

A política de desenvolvimento de recursos humanos da Faculdade LS busca criar 

condições para o crescimento pessoal e profissional, proporcionando oportunidade de 

conhecimento, desenvolvimento de habilidades e de competências, em compromisso com a 

instituição e com a sociedade. Pretende-se com as estratégias e ações propostas tornar o 

ambiente acadêmico humanístico nas relações de trabalho e convívio social. 

Seu objetivo no contexto das políticas de qualificação está voltado para um 

plano permanente de desenvolvimento profissional, no que se refere ao corpo docente e 

pessoal administrativo, que tem como estratégias: 

1. Elevar o índice de qualificação do corpo docente, investindo em capacitação para o 

desenvolvimento e qualificação, dando prioridade para capacitação interna e externa 

por meio de parcerias com empresas ou intuições congêneres. 

2. Implementar o projeto de qualificação do corpo técnico administrativo. 

3. Definir uma política de atração de profissionais qualificados/titulados para os 

programas institucionais. 

4. Promover a capacitação dos recursos humanos nas áreas acadêmica, administrativa, 

relacionamento pessoal e pedagógica. 

5. Incentivar a capacitação continuada de todos os colaboradores. 

6. Estimular programas de educação continuada nas áreas pedagógicas, metodológicas e 

didáticas para equipes de formadores de profissionais na Instituição. 

7. Implementar um programa de recepção aos docentes e técnico-administrativos na 

Faculdade e capacitação didático-pedagógico aos docentes recém-ingressos. 

8. Fortalecer a integração sócio-político-comunitária. 

 

A Faculdade LS tem ainda como objetivo estabelecer: 

 Um programa institucional de desempenho nas diversas áreas de atuação da faculdade, 

a fim de reformular o sistema de avaliação de desempenho vigente quanto a metas e 

objetivos definidos; 

 A busca de uma alocação otimizada do pessoal, com qualificação compatível para 

desempenho das funções a exercer; 
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 A implementação do programa de desenvolvimento institucional de valorização 

pessoal e profissional ao corpo docente e demais colaboradores utilizando períodos de 

recesso letivo ou de acordo com as necessidades institucionais; 

 Incentivo na participação em atividades extra-curriculares por meio de implementação 

de valorização aos membros participantes. 

Para tanto, a Faculdade promove um diagnóstico das necessidades de capacitação; 

identifica os fatores que efetivamente prejudicam as atividades do corpo técnico da 

instituição, estuda procedimentos que busquem o comprometimento acadêmico-científico e 

promove mudanças de atitudes, de comportamento profissional e incentivem a integração 

e o bem-estar social dos seus colaboradores; implanta uma política de segurança no 

trabalho e na saúde, identificando áreas de risco dentro da instituição; buscar otimizar a 

alocação dos recursos humanos sempre priorizando iniciativas comportamentais e 

motivacionais. 

 

4.1 Plano de Cargos e Salários Docente  

 

O Plano de Cargos, Salários e Carreira define, normatiza e disciplina as condições 

de admissão, regime de trabalho, direitos e vantagens, deveres, afastamento. 

A carreira do pessoal docente é constituída por categorias, classes e níveis. As 

categorias constituem divisões da carreira fundamentadas na escolaridade e na titulação 

acadêmica, o que implica um conjunto específico de competências, habilidades, 

responsabilidades e experiências ligadas à qualificação e à formação profissional. As 

categorias são referências para a ascensão ou promoção para uma categoria mais elevada ou 

para um cargo de maior complexidade, com aumento remuneratório. Níveis são as 

subdivisões de uma mesma categoria, as quais determinam a progressão no quadro de 

carreira. Entende-se por progressão a passagem de um nível para outro dentro da mesma 

categoria, oportunizando aumento de remuneração. 

As categorias são estabelecidas conforme a titulação do docente, da seguinte forma: 

I - Doutor; II - Mestre; III - Especialista; IV – Graduado, com categorias nominadas de “D” 

a “A”. 

Quanto aos níveis, as categorias subdividem-se em seis níveis. Para fins de ascensão 

à uma categoria mais elevada, o critério é a titulação do docente e o enquadramento é 

automático. A progressão entre os níveis de uma mesma categoria ocorrerá mediante 
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cumprimento de interstícios mínimos de dois anos e avaliação de desempenho, observados 

os seguintes critérios básicos: 

I. Dedicação ao ensino, em nível de graduação e ou de pós-graduação, incluindo, entre 

outros, indicadores como o envolvimento com o projeto pedagógico do curso e com 

projetos institucionais, orientação de estudantes, atenção aos estudantes, 

comprometimento, pró-atividade, criatividade, assiduidade, pontualidade, 

disponibilidade de tempo e cumprimento de prazos; 

II. Promoção e execução de cursos ou de outros projetos de extensão;  

III. Promoção e execução de projetos de responsabilidade social; 

IV. Produção científica, incluindo, entre outros, publicações e apresentação de trabalhos 

em eventos científicos; 

V. Avaliação do professor pelo estudante; 

VI. Avaliação do professor pela Instituição. 

A avaliação do professor, para fins de progressão horizontal, cabe a uma Comissão 

Especial de Avaliação designada pelo Conselho Superior, observar o perfil ético, técnico e 

profissional dos membros a serem escolhidos. A avaliação bienal não é cumulativa, o que 

significa que serão levados em conta o desempenho e o mérito do professor no respectivo 

período de dois anos, após os quais se inicia sempre um novo ciclo avaliativo. 
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VI CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 

 

1. POLÍTICA DE QUALIFICAÇÃO, PLANO DE CARREIRA E REGIME DE 

TRABALHO 

 

O Corpo Técnico-Administrativo da Faculdade LS é constituído pelos funcionários 

que têm sob sua responsabilidade a execução das atividades técnicas e de apoio 

administrativo necessário ao bom funcionamento da Instituição. São todos os servidores 

não docentes. 

A Faculdade investe na Política de qualificação e está em fase de implementação do 

plano de carreira e regime de trabalho do técnico-administrativo. Além desta ação, são 

previstos cursos de formação e capacitação, bem como palestras sobre motivação e 

formação de novos líderes. 

O Plano de Cargos e Salários do Corpo Técnico-Administrativo da Faculdade LS – 

PCSA/LS – define e regula a administração de cargos e salários do Corpo Técnico-

Administrativo da Faculdade LS, implementando sua política de valorização em 

consonância com as necessidades e diretrizes do mercado de trabalho. Este plano tem a 

finalidade de:  

I. Promover a valorização do Corpo Administrativo da Faculdade LS, através do 

aprimoramento das habilidades técnico-profissionais; 

II. Definir uma estrutura de cargos e salários capaz de possibilitar equilíbrio e coerência 

entre os valores pagos e os serviços prestados; 

III. Possibilitar o reconhecimento profissional através da progressão e/ou ascensão 

funcional, com base em diversas formas de avaliação; 

IV. Implementar critérios para a avaliação da oferta de cargos e salários, como forma de 

atrair e manter na Instituição os melhores profissionais do mercado de trabalho; 

V. Estimular o aperfeiçoamento do Pessoal Técnico-Administrativo, possibilitando seu 

desenvolvimento profissional dentro da Instituição. 

O Quadro da Carreira Técnico-Administrativa da Faculdade LS é composto por um 

conjunto de categorias, cargos e respectivas funções, agrupados em carreiras funcionais, 

conforme regulamento do PCSA/LS.  

O corpo técnico-administrativo será remunerado conforme o cargo a ser exercido e 

o regime de trabalho, sendo que sua progressão na carreira se faz por senioridade conforme 

estabelecido na Convenção Coletiva Sindical, ou por merecimento, considerando-se o 
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desempenho pessoal, afinidade com as funções e demais referências obtidas com sua chefia 

imediata, com a Direção e com a Gestão de Pessoas. Todos são contratados sob o regime 

da legislação trabalhista (CLT), estando sujeitos, ainda, ao disposto nas normas expedidas 

pelos órgãos da administração superior da Faculdade.  

Os funcionários técnico-administrativos são admitidos mediante contrato celebrado 

com a SANTANA, na condição de Entidade Mantenedora e regidos pela legislação 

trabalhista em vigor e em conformidade com o PCCS/LS. Cabe a Gestão de Pessoas a 

responsabilidade pelo processo de recrutamento e seleção para o preenchimento de cargos, 

em conformidade com normas estabelecidas pela Diretoria Administrativa. 
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VII NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE - NDE 

 

O Núcleo Docente Estruturante (NDE) é um órgão consultivo e de assessoramento, 

vinculado ao Colegiado de Curso, sendo responsável pelo processo de concepção, 

consolidação e atualização contínua do respectivo Projeto Pedagógico.  

As atribuições do NDE, conforme Regulamento Interno são:  

I. Propor alterações da matriz curricular, encaminhando-as ao Colegiado do Curso para 

a devida apreciação;  

II. Avaliar, constantemente, a adequação do perfil profissional do egresso do curso com 

as disponibilidades do mercado de trabalho;  

III. Zelar pela integração curricular interdisciplinar entre as diferentes atividades 

acadêmicas;  

IV. Promover formas de incentivo ao desenvolvimento de atividades de pesquisa e 

extensão oriundas de necessidades da graduação, de exigências do mercado de 

trabalho e aderentes às políticas desta Instituição de Ensino relativas à área do 

conhecimento;  

V. Zelar pelo cumprimento das diretrizes curriculares nacionais para o respectivo curso 

de graduação;  

VI. Participar da revisão e atualização periódica do Projeto Pedagógico do Curso para 

análise a aprovação do Colegiado de Curso;  

VII. Supervisionar os critérios de avaliação do rendimento escolar e de acompanhamento 

dos estudantes, que forem estabelecidos pelos docentes do Curso, observadas as 

normas preconizadas pela Faculdade LS;  

VIII. Analisar e avaliar os Planos de Ensino dos componentes curriculares que compõem a 

matriz curricular do curso;  

IX. Promover a integração horizontal e vertical do curso, respeitando os eixos 

estabelecidos pelo Projeto Pedagógico;  

X. Analisar e acompanhar o desempenho do corpo docente, oferecendo formação 

pedagógica continuada e metodologia de ensino atual, de acordo com eventuais 

dificuldades detectadas;  
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XI. Encaminhar ao Colegiado de Curso sugestões para contratação e/ou substituição de 

docentes e monitores, quando necessário;  

XII. Planejar e acompanhar as atividades complementares e de extensão executadas pelo 

curso;  

XIII. Produzir trabalhos científicos de interesse do curso;  

XIV. Propor na elaboração do Projeto Pedagógico do Curso procedimentos e critérios para 

a autoavaliação do curso; 

XV. Propor os ajustes que se fizerem necessários no curso, a partir dos resultados obtidos 

na autoavaliação promovida pela Comissão Própria de Avaliação e na avaliação 

externa;  

XVI. Levantar dificuldades na atuação do corpo docente do curso, que estejam interferindo 

na formação do perfil profissional do egresso;  

XVII. Desenvolver outras atividades que sejam solicitadas pelos órgãos superiores.  

 

O Núcleo Docente Estruturante, conforme Regulamento Interno, terá a 

seguinte constituição:  

I. Conforme preconiza a Resolução CONAES, cada NDE desta Instituição de Ensino será 

constituído por 05 (cinco) professores pertencentes ao corpo docente do respectivo 

Curso, garantindo-se a representatividade das áreas do conhecimento que o integram;  

II. O Coordenador do Curso, membro nato do NDE, deverá atuar como seu Presidente.  

§ 1º - Pelo menos 60% (sessenta por cento) dos membros do NDE deverão ter 

titulação acadêmica obtida em programas de pós-graduação stricto sensu, dando-se 

preferência para os portadores do título de doutor, quando houver essa possibilidade.  

§ 2º - Todos os membros do NDE deverão ter regime de trabalho de tempo parcial 

ou integral. 

Sendo que a indicação dos nomes dos docentes que poderão compor o NDE será 

encaminhada pelo Coordenador do Curso à Direção de Ensino por meio de procedimentos 

estabelecidos pelo Colegiado de Curso, e tendo o mandato de cada membro duração de 02 

(dois) anos, permitida uma recondução.  
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O Presidente do NDE, conforme previsto no Regulamento Interno, deverá possuir 

o título de Mestre e/ou de Doutor na área do conhecimento ou correlatas do curso e ter, no 

mínimo, 03 (três) anos de experiência no magistério superior, competindo-lhe:  

I. Convocar e presidir as reuniões, com direito a voto e ao de qualidade, quando for o 

caso;  

II. Representar o NDE junto aos órgãos superiores desta Instituição de Ensino Superior;  

III. Encaminhar as deliberações do NDE aos órgãos competentes desta Instituição de 

Ensino;  

IV. Designar um de seus membros para secretariar e lavrar as Atas das reuniões;  

V. Coordenar a integração do NDE com os demais Colegiados e setores desta Instituição 

de Ensino;  

VI. Solicitar à Diretoria de Ensino o desligamento de membro do NDE, quando for o caso;  

VII. Executar outras atribuições pertinentes ao NDE que forem solicitadas pelos órgãos 

superiores. 

O NDE reunir-se-á, ordinariamente, por convocação de seu Presidente, de acordo 

com calendário estabelecido no início do período letivo e, extraordinariamente, sempre que 

convocado pelo Presidente ou por solicitação de, pelo menos, 02 (dois) de seus membros.  

Ademais, no início de cada semestre letivo, no período destinado ao Planejamento 

de ensino, o Presidente do NDE deverá encaminhar à Diretoria de Ensino o calendário de 

reuniões, prevendo a realização de, pelo menos, duas semestrais.  

As reuniões deverão ter início com, pelo menos, 2/3 (dois terços) de seus membros, 

conforme Regulamento Interno. Constatada a falta de quórum, o início da sessão fica 

transferido para 30 (trinta) minutos após a hora marcada na Convocação e, após este prazo, 

poderão funcionar com, no mínimo, 02 (dois) de seus membros, devendo constar em Ata os 

nomes dos docentes presentes e dos que, eventualmente, tenham justificado suas ausências.  

As decisões do NDE serão tomadas por maioria simples de votos, com base no 

número de presentes, sendo que, conforme Regulamento Internop, as votações deverão ser 

observados os seguintes procedimentos, a saber: 

I. Em todos os casos, o voto deverá ser aberto;  

II. Qualquer membro do NDE poderá fazer constar expressamente em Ata o seu voto;  
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III. Nenhum membro desse órgão poderá votar ou deliberar em assuntos que lhes seja de 

seu interesse;  

IV. Não serão admitidos votos por procuração.  

Destaca-se ainda a necessidade de registro das deliberações de cada reunião em Ata, 

que será discutida e votada na reunião seguinte para sua aprovação e assinatura dos 

membros que dela participaram.  
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VIII APOIO PEDAGÓGICO  

 

 

1. DIREÇÃO DE ENSINO 

 

Compete à Direção de Ensino gerir o curso, em ação conjunta com a Direção Geral 

e representar a mesma em seus impedimentos. 

O/A Diretor/a de Ensino será nomeado/a pelo Mantenedor, mediante indicação do 

Diretor Geral.  

 

2. SECRETARIA ACADÊMICA 

 

A Secretaria Acadêmica é o órgão de apoio ao qual compete centralizar todo o 

movimento escolar e administrativo da Faculdade, dirigido por um Secretário Geral, sob a 

orientação do Diretor Geral. 

O Secretário Geral terá sob sua guarda todos os livros de escrituração escolar, 

arquivos, prontuários dos alunos e demais assentamentos em livros fixados por este 

Regimento e pela legislação vigente. 

Compete ao Secretário Geral: 

I. Chefiar a Secretaria fazendo a distribuição eqüitativa dos trabalhos aos seus auxiliares, 

para o bom andamento dos serviços; 

II. Comparecer às reuniões do Conselho Superior, secretariando-as e lavrando as 

respectivas atas; 

III. Abrir e encerrar os termos referentes aos atos escolares, submetendo-os à assinatura do 

Diretor Geral; 

IV. Organizar os arquivos e prontuários dos alunos, de modo que se atenda, prontamente, a 

qualquer pedido de informação ou esclarecimentos de interessados ou direção da 

Faculdade; 

V. Redigir editais de processo seletivo e elaborar as listas de chamadas para exames e 

matrículas; 
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VI. Publicar, de acordo com este regimento, o quadro de notas de aproveitamento de 

provas, dos exames e a relação de faltas, para o conhecimento de todos os interessados; 

VII. Trazer atualizados os prontuários dos alunos e professores; 

VIII. Organizar as informações da direção da faculdade e exercer as demais funções que lhe 

forem confiadas. 

 

3. BIBLIOTECA 

 

A Faculdade dispõe de uma biblioteca especializada para uso do corpo docente e 

discente e da comunidade da região, sob a responsabilidade de profissional legalmente 

habilitado. 

A biblioteca, organizada de acordo com os princípios internacionalmente aceitos em 

biblioteconomia, rege-se por regulamento próprio. 

 

4. TESOURARIA E CONTABILIDADE 

 

A Tesouraria e a Contabilidade são organizadas e coordenadas por profissional 

qualificado, contratado pela Mantenedora. 

Compete ao Contador: 

I. Apresentar, para o exercício letivo, balanço das atividades financeiras da Faculdade; 

II. Cooperar com o Diretor Geral na elaboração da proposta orçamentária para 

exercício seguinte. 

 

5. DOS DEMAIS SERVIÇOS 

 

Os serviços de manutenção e limpeza, de vigilância e de portaria, realizam-se sob a 

responsabilidade da Mantenedora. 
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IX  SISTEMA DE AVALIAÇÃO DO PROJETO DO CURSO 

O Sistema de Avaliação do Projeto do Curso de Bacharel em Farmácia da 

Faculdade LS, realizado pelo NDE – Núcleo Docente Estruturante, tem como 

embasamento, dentre outros, a autoavaliação realizada pela CPA – Comissão Própria de 

Avaliação da IES, regulamentada pela Lei n° 10.861, de 14 de abril de 2004, cuja 

atribuição fundamenta-se na necessidade de promover a melhoria da qualidade da educação 

superior, a orientação da expansão da sua oferta, o aumento permanente da sua eficácia 

institucional, da sua efetividade acadêmica e social e, especialmente, do aprofundamento 

dos compromissos e responsabilidades sociais. 

A avaliação das instituições de educação superior tem caráter formativo e visa o 

aperfeiçoamento dos agentes da comunidade acadêmica e da instituição como um todo. Tal 

ocorre, em especial, quando conta com a participação efetiva de toda a comunidade interna 

e, ainda, com a contribuição de atores externos do meio institucional.  

Nestes casos, a instituição constrói, continuamente, uma cultura de avaliação que 

possibilita uma permanente atitude de tomada de consciência sobre sua missão e finalidades 

acadêmica e social.  

Nesse contexto, uma das formas de avaliação desse instrumento se dá por meio da 

CPA – Comissão Própria de Avaliação da FACULDADE LS, tem por objetivo orientar a 

gestão institucional num processo contínuo e permanente de avaliação, em suas dimensões 

política, acadêmica e administrativa, para promover os ajustes necessários à elevação do 

seu padrão de desempenho. Desse modo, constrói uma cultura avaliativa a partir da 

reflexão constante das finalidades da Faculdade LS, dos propósitos e ações da tríplice 

função de ensino, pesquisa e extensão, visando à descrição da realidade, a crítica 

institucional e o compromisso com a qualidade educacional.  Essa comissão é 

composta por representantes docentes, coordenadores de graduação e de pós-graduação, 

núcleo de pesquisa, corpo técnico-pedagógico administrativo, comunidade local e corpo 

discente. Conforme preconiza o Sistema Nacional de Avaliação da educação Superior – 

SINAES, cabe a esses personagens o papel de gerenciar a avaliação interna, de modo que, 

possam ser analisadas todas as dimensões que compõem uma IES. 

A execução do processo da avaliação institucional na IES é de responsabilidade da 

CPA, sendo que as dimensões avaliadas, propostas pelo SINAES, norteiam o trabalho da 
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CPA garantindo uma unidade do processo avaliativo em todas as instituições de nível 

superior, seja ela privada ou pública. Segue abaixo a distribuição das dimensões avaliadas 

divididas em seus respectivos eixos: 

Eixo 1 – Planejamento e Avaliação Institucional: Avalia as dimensões sobre 

planejamento de avaliação, especialmente em relação aos processos, resultados e eficácia 

da auto-avaliação institucional e faz um relato institucional; 

Eixo 2 – Desenvolvimento Institucional: Avalia a relação entre a missão da IES 

e o PDI, além de avaliar a responsabilidade social na qual a IES se compromete, 

considerada especialmente no que se refere à sua contribuição em relação à inclusão social, 

ao desenvolvimento econômico e social, à defesa do meio ambiente, da memória cultural, 

da produção artística e do patrimônio cultural; 

Eixo 3 – Políticas Acadêmicas: Avalia as políticas de ensino, pesquisa, extensão e 

pós- graduação e as respectivas normas de operacionalização, incluídos os processos para 

estímulo à produção acadêmica, as bolsas de pesquisa, de monitoria e demais modalidades. 

Este eixo avalia também a comunicação com a sociedade e as políticas de atendimento aos 

estudantes; 

Eixo 4 – Políticas de Gestão: Avalia as políticas de pessoal, de carreiras do corpo 

docente e técnico-administrativo, seu aperfeiçoamento, desenvolvimento profissional e suas 

condições de trabalho. Assim como, a organização da gestão da instituição, de modo 

especial o funcionamento e representatividade dos colegiados, sua independência e 

autonomia na relação com a mantenedora, e a participação dos segmentos da comunidade 

acadêmica nos processos decisórios. A sustentabilidade financeira também é avaliada, 

tendo em vista o significado social da continuidade dos compromissos na oferta da 

educação superior; 

Eixo 5 – Infraestrutura: Avalia a infraestrutura física, com especial atenção à de 

ensino e de pesquisa, biblioteca, recursos de informação e comunicação. 

Outra forma de avaliação do Projeto Pedagógico do Curso se dará por meio de 

encontros do Núcleo Docente Estruturante, que busca sempre adequá-lo as normas gerais 

que regem os cursos de graduação: 
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O Núcleo Docente Estruturante (NDE) é um órgão consultivo e de assessoramento, 

vinculado ao Colegiado de Curso, sendo responsável pelo processo de concepção, 

consolidação e atualização contínua do respectivo Projeto Pedagógico.  

São atribuições do Núcleo Docente Estruturante, conforme regulamento interno: 

I. Propor alterações da matriz curricular, encaminhando-as ao Colegiado do Curso para a 

devida apreciação;  

II. Avaliar, constantemente, a adequação do perfil profissional do egresso do curso com as 

disponibilidades do mercado de trabalho;  

III. Zelar pela integração curricular interdisciplinar entre as diferentes atividades 

acadêmicas;  

IV. Promover formas de incentivo ao desenvolvimento de atividades de pesquisa e 

extensão oriundas de necessidades da graduação, de exigências do mercado de trabalho 

e aderentes às políticas desta Instituição de Ensino relativas à área do conhecimento;  

V. Zelar pelo cumprimento das diretrizes curriculares nacionais para o respectivo curso de 

graduação;  

VI. Participar da revisão e atualização periódica do Projeto Pedagógico do Curso para 

análise a aprovação do Colegiado de Curso;  

VII. Supervisionar os critérios de avaliação do rendimento escolar e de acompanhamento 

dos estudantes, que forem estabelecidos pelos docentes do Curso, observadas as 

normas preconizadas pela Faculdade LS;  

VIII. Analisar e avaliar os Planos de Ensino dos componentes curriculares que compõem a 

matriz curricular do curso;  

IX. Promover a integração horizontal e vertical do curso, respeitando os eixos 

estabelecidos pelo Projeto Pedagógico;  

X. Analisar e acompanhar o desempenho do corpo docente, oferecendo formação 

pedagógica continuada e metodologia de ensino atual, de acordo com eventuais 

dificuldades detectadas;  

XI. Encaminhar ao Colegiado de Curso sugestões para contratação e/ou substituição de 

docentes e monitores, quando necessário;  

XII. Planejar e acompanhar as atividades complementares e de extensão executadas pelo 

curso;  
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XIII. Produzir trabalhos científicos de interesse do curso;  

XIV. Propor na elaboração do Projeto Pedagógico do Curso procedimentos e critérios para a 

autoavaliação do curso; 

XV. Propor os ajustes que se fizerem necessários no curso, a partir dos resultados obtidos 

na autoavaliação promovida pela Comissão Própria de Avaliação e na avaliação 

externa;  

XVI. Levantar dificuldades na atuação do corpo docente do curso, que estejam interferindo 

na formação do perfil profissional do egresso;  

Desenvolver outras atividades que sejam solicitadas pelos órgãos superiores. 
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X.  INFRAESTRUTURA E INSTALAÇÕES ACADÊMICAS 

 

A adequação das instalações, bem como o Planejamento Econômico-Financeiro, 

considerou os quatro primeiros cursos já implantados e os demais planejados para o triênio 

com alguns já em trâmite no Ministério da Educação. 

 

a. Instalações – Unidade 1 

 

FACULDADE LS 

Assistente de coordenação 7m
2
 

Assistente de direção geral da faculdade 10m
2
 

Áudio e vídeo 7m
2
 

Biblioteca 280m
2
 

Comitê de ética e pesquisa 4,44m
2
 

Coord. de biologia bacharelado e licenciatura 5,36m
2
 

Coordenação de enfermagem 10,96m
2
 

Coordenação de farmácia 10,91m
2
 

Coordenação de nutrição 5,58m
2
 

Copa 4,56m
2
 e outra de 5m

2
 

DECOB/Convênios 12,19m
2
 

Direção geral da faculdade 17m
2
 

Direção administrativa 13,2m
2
 

Espaço de convivência- - 2ª andar 51m
2
 

Espaço de convivência - Térreo 53m
2
 

Espaço de convivência- 1º andar 51m
2
 

Espaço de convivência- 3ª andar 87,5m
2
 

Estacionamento 1000 vagas 

Financeiro 10,60m
2
 

Gabinete individual de trabalho Estágio e TCC 10,98m
2
 

Hall de atendimento-secretaria e financeiro 36,81m
2
 

Laboratórios em geral 1200m
2
 

Pátio 232,41m
2
 

Pós-graduação 11m
2
 

Praça de alimentação 80m
2
 

Reprografia 7m
2
 

SAA/SAP 10,89m
2
 

Sala da CPA 11m
2
 

Sala de atendimento psicopedagógico 7m
2
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Sala de constas a pagar 19m
2
 

Sala de contas a receber 19m
2
 

Sala de reunião 12,41m
2
 

Sala de servidores (Data Center) 8m
2
 

Sala dos professores 28m
2
 

Sala dos mantenedores 18m
2 

e outra de 20m
2
 

Sala dos professores – Aulas práticas 11m
2
 

Sanitários 12 m
2
 

Secretaria Acadêmica 55m
2
 

Salas de aula 

11 salas 62,9m
2
 

08 salas 62,64m
2
 

03 salas 43,80m
2
 

01 sala 65,86m
2
 

01 sala 21,90m
2
 

 

b. Instalações – Unidade 2 

 

FACULDADE LS 

     Assistente de coordenação 12m
2
 

     Auditório 322m
2
 

Banheiro Feminino 2 (8 box)             22m
2
 

Banheiro Masculino 2 (4 box)             14m
2
  

Banheiro Masculino e Feminino 1 3m
2
 (cada) 

     Banheiro PNE Feminino 4m
2
 

     Banheiro PNE Masculino 5m
2
 

     Coordenação de Administração e Gestão Financeira 7m
2
 

     Coordenação de Gestão Hospitalar 7m
2
 

     Coordenação de Radiologia 7m
2
 

     Copa 11,8m
2
 

     Depósito dos mantenedores 3m
2
 

     Diretora de ensino 10m
2
 

     DML (departamento de limpeza) 3m
2
 

Gerencia administrativa e financeira 11,39m
2
 

     Hall 1 32m
2
 

     Hall 2 195m
2
 

     Hall da copa 14m
2
 

     Laboratório de informática 39m
2
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     Laboratório de radiologia 46m
2
 

Diretoria Financeira 17,83m
2
 

     Sala da TI 18m
2
 

Sala de recursos humanos (DP) 22m
2
 

     Sala de reuniões/direção 9,87m
2
 

     Sala dos professores 26m
2
 

     T1  3m
2
 

Tesouraria 10 m
2
 

     Vestuário Feminino 10m
2
 

     Vestuário Masculino 11m
2
 

Salas de aula 

04 salas 33m
2
 

02 salas 49m
2
 

02 salas 63m
2
 

02 salas 9,40m
2
 

01 sala 38,18m
2
 

01 sala 64,61m
2
 

01 sala 66m
2
 

01 sala 67m
2
 

01 sala 42m
2
 

01 sala 9,20m
2
 

 

c. Plano de Expansão 

Referência no ensino superior. Essa política implica entre outras ações, num plano 

de expansão que visa: 

• Continuar apoiando à pesquisa que contemple a ampliação da cooperação em 

projetos de intercâmbio internacional. 

• Expandir a política de extensão e convênios capaz de responder às demandas 

internas e especialmente aquelas externas vindas de órgãos públicos como Secretarias 

de Governo. 

• Apresentar o desenho de uma estrutura organizacional que expresse o projeto 

acadêmico da IES gerado de forma democrática. 

• Melhorar, sempre que necessário, as condições gerais de infraestrutura, aí incluídos: 

prédios, instalações, móveis e equipamentos, conforto térmico, segurança e adaptação 

de instalações às exigências de acessibilidade a portadores de necessidade especiais. 
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• Prover o desenvolvimento da política de expansão da biblioteca quanto a sua área 

física, serviços oferecidos e quanto a uma expansão e atualização permanente do 

acervo, considerando que a biblioteca é o principal laboratório das unidades de 

ensino e pesquisa de todas as áreas, independente de oferecê-la ou não. 

• O rápido desenho de uma visão de futuro para a IES indica a necessidade 

evidente de uma ampliação de vagas para cursos de graduação em outras áreas. 

• Estudar com referência ao desenho da estrutura organizacional, com vistas a uma 

melhor participação nos programas de extensão e em convênios de prestação de 

serviços. 

 

d.  Infraestrutura de Acessibilidade aos Deficientes Físicos 

 

Os deficientes físicos têm acesso ao prédio por meio de rampa e por elevadores às 

salas de aula localizadas nos pavimentos superiores. As instalações da entidade foram 

projetadas em conformidade com a Portaria 3.284/2003 da Secretaria de Educação Superior 

onde a acessibilidade de pessoas portadoras de deficiências compreendem: acesso aos 

espaços de uso coletivo; reserva de vagas no estacionamento da Instituição; rampa e 

elevador propiciando circulação de cadeira de rodas; portas e banheiros com espaços 

adequados ao acesso de cadeira de rodas; barras de apoio nas paredes dos banheiros; 

lavabos, bebedouros e telefones públicos em altura acessível aos usuários de cadeira de 

rodas. 

Quanto ao portador de deficiência visual, se houver necessidade a entidade equipará 

com máquina de datilografia braile, impressora braile acoplada ao computador, sistema de 

síntese de voz, gravador e fotocopiadora que amplie textos, software de ampliação de tela, 

equipamento para ampliação de texto para atendimento a estudante com visão subnormal, 

lupas, réguas de leitura, scanner acoplado ao computador. Fazendo-se necessário, será 

também adquirido gradual acervo bibliográfico em braile e de fitas sonoras para uso 

didático. 

Para os portadores de deficiência auditiva, caso a instituição tenha estudante 

portador desta deficiência, providenciará se necessário intérprete de língua de sinais/língua 

portuguesa, principalmente em época de provas, flexibilidade na correção das provas 
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escritas, valorizando o conteúdo semântico, estimular o aprendizado da língua 

portuguesa na modalidade escrita para uso de vocabulário pertinente as disciplinas do curso 

em que o estudante estiver matriculado. 

 

e. Laboratório de Informática 

Laboratório 

(nº ou nome) 

Área (m2) m
2
 por estação m

2 
por 

estudante 

Laboratório 1 39 m
2
 2 m

2
 2 m

2
 

Descrição (Software Instalado, e/ou outros dados) 

Windows, Editor de texto - Word, planilha eletrônica - Excel, software de 

apresentação – Power Point, correio eletrônico - Outlook, browser - Internet Explorer, 

Mozilla Firefox. 

Equipamentos (Hardware Instalado e/ou outros) 

Qtde. Especificações 

 

 

 

20 

Processador Intel® Core (TM) i3-4160  

CPU 3.6GHz 

Sistema Operacional Windows 7 Professional 

Memória SDRAM 4 GB 

Gravadora de DVD 

Internet e Intranet 

Comunicador 

Descrição (Software Instalado, e/ou outros dados) 

            Equipamentos (Hardware Instalado e/ou outros) 

Equipamento Especificação 

Disco Rígido ou HD 500 GB 

Fonte de Alimentação 550 watts 

CPU ou o Processador Processador Intel® Core (TM) i3-4160  

CPU 3.6GHz 

Placa - Mãe Intel 

Memória RAM 4 GB  
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Gravadora DELL  

Monitor 15.6’’ LED 

Impressora Laser Brother HL5350 

Mouse Optical 

Teclado Padrão ABNT  

Scanner Multifuncional 

Sistema Operacional: Windows – oem 

(licenciado) Editores de Texto 

Windows 7 Professional 

Editores de Texto Pacote Office Word 2007 

Planilha de Texto Excel 2007 

Editores Gráficos e Editoração Eletrônica  

Gerenciadores de Banco de Dados SQL 2008 

Multimídia Áudio e vídeo, projetor 

Sistema de Rede - Conectividade 

Mundial – Internet – Provedor 

Vivo 

ADSL 25 Mbps multiusuário com firewall 

Home Page – Web www.ls.edu.br 

Correio Eletrônico contato@ls.edu.br 

Art Finance é um software completo que abrange as áreas de Contas a Pagar, 

Receber, Tesouraria e Controle Bancário. Integra-se ao Service - Software de Gestão de 

Vendas, Serviços e CRM FATUMATIC – Sistema de Faturamento – é um sistema que 

auxilia no controle diário e principalmente no gerenciamento da sua empresa o sistema 

disponibiliza orçamentos, pedidos de vendas, notas fiscais e controle de duplicatas, dentre 

outros softwares que serão disponibilizados no decorrer do curso. 

Link dedicado administrativo; link 

banda larga educacional todo o prédio 

com ambiente - wi-fi. 

2 Mbps multiusuário com firewall 

 

O laboratório de informática está sob a responsabilidade dos professores de 

disciplinas afins, cujos são auxiliados por um monitor contratado para apoio às atividades 

http://www.ls.edu.br/
mailto:contato@ls.edu.br
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do corpo discente. Todos os usuários previamente cadastrados têm acesso a uma 

infraestrutura necessária para a realização de suas tarefas acadêmicas, além de acesso à 

Internet. A FACULDADE LS possui Laboratório de Informática, localizados andar térreo, 

medindo 98 m2, com acesso livre aos computadores para estudantes e professores, dentro 

do horário de funcionamento. 

O acesso aos computadores é livre aos estudantes previamente cadastrados e 

professores da Faculdade, dentro do horário de funcionamento, havendo uma exceção a 

estes Laboratórios, nos horários em que tenham lugar as disciplinas de informática 

constantes na estrutura curricular. Dentro deste horário o laboratório é de uso preferencial 

para o desenvolvimento de aulas práticas da disciplina, seguindo o horário conforme 

abaixo: 

HORÁRIO ABERTURA ENCERRAMENTO 

2ª a 6ª feira 08h 22h30 

Sábado 08h 13h 

 

Os professores de disciplinas afins são auxiliados por um monitor contratado para 

apoio às atividades do corpo discente. Todos os usuários previamente cadastrados têm 

acesso a uma infraestrutura necessária para a realização de suas tarefas acadêmicas, além de 

acesso à Internet. 

 

f. Recursos Audiovisual 

Item Observações Quantidade 

Televisores 29” 01 

Vídeos cassete  01 

Retro projetores  01 

Data Show  35 

Câmeras Digital 02 

Vídeo móvel equipado com CPU  02 

Quadro Branco  37 
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Quadro resumo de pessoal de apoio quanto à disponibilidade, qualificação e regime 

de trabalho. 

• Jamysson Aguiar: Gerente de informática (Tempo integral) 

• Alisson Elias (Tempo integral) 

• Taynan Cavalcante de Freitas (Tempo Integral) 

 

g. Plano de atualização tecnológica e manutenção dos equipamentos: 

A Faculdade LS conta com um planejamento de atualização tecnológica dos 

laboratórios, substituindo máquinas e periféricos e ou adquirindo softwares de acordo 

com a necessidade dos cursos. 

Algumas disciplinas têm softwares que as suportam.  O intuito da IES é 

providenciar na especificidade de cada curso dentro da importância para o sucesso do 

ensino aprendizagem. 

A manutenção dos equipamentos é feita de forma preventiva, semestralmente e 

corretiva de acordo com a necessidade. 

 

h. Relação de materiais dos laboratórios: 

 

SALA DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO 

Mobiliário/Equipamento Quantidade 

Armário para materiais de escritório e 

arquivo 

01 

Armário para medicação 01 

Balança digital 01 

Bancada com tomadas 01 

Banqueta 10 

Cadeira para o paciente 02 

Cadeira para o professor 01 

Computador 01 

Esfigmomanômetro 01 

Esfigmonamômetro 01 

Glicosímetro 03 

Lousa 01 

Mesa para atendimento 01 

Prateleira para medicação 01 

Ventilador de teto 01 
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ANATOMIA HUMANA E ANATOMIA COMPARADA 

Mobiliário/Equipamento Quantidade 

Agulha 03 

Apoio para livros 07 

Aquário expositor 07 

Armário com bancada tampa em granito 

com 15 portas 

01 

Armário de vidro (cristaleira) 01 

Bacia inox 02 

Bancada tampa em granito com 32 portas 01 

Bandeja inox 04 

Banqueta 25 

Cabo de bisturi 16 

Cabo de bisturi 16 

Cadáver formolizado 04 

Cadáver fracionado 01 

Cadáver glicerinado 01 

Cadeira para alunos 32 

Cadeira para o professor 01 

Chuveiro lava-olhos 01 

Feto 20 

Guarda-volumes 01 

Lixeira 02 

Lousa 01 

Maca hospitalar 01 

Maca inox 02 

Mesa para aluno - Redonda 09 

Mesa para professor 01 

Modelo de articulação 04 

Modelo de articulação 04 

Modelo de membro inferior 02 

Modelo de membro superior 02 

Modelo esqueleto - pequeno 01 

Modelo esqueleto tamanho natural 01 

Modelo hemiface 01 

Modelo hemipelve gravídico 01 

Modelo muscular – Pequeno 02 

Modelo pulmão 01 

Modelo torso - Pequeno 02 

Modelo torso feminino 02 

Óculos de proteção 14 

Peças anatômicas Inúmeros sistemas 
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Pinça de procedimento 09 

Pinça dentro de rato 27 

Pinça hemostática 02 

Quadro modelo anatômico 04 

Quadro sistema anatômico 08 

Recipiente plástico para peças anatômicas 10 

Tanque inox para glicerina 01 

Tela para projetor 01 

Tesoura curva 10 

Ventilador de teto 02 

 

 

MICROSCOPIA E MACROSCOPIA 

Mobiliário/Equipamento Quantidade 

Armário com 3 portas e 8 gavetas 01 

Armário com 4 portas e 4 gavetas 01 

Armário de 2 portas com 18 gavetas - 

laminário 

01 

Bancada de madeira para microscópios 05 

Banqueta 30 

Barrilete para água destilada 01 

Braçadeira - Suporte de braço para coleta de 

sangue 

01 

Cadeira estofada preta  01 

Caixa de lâmina histológica humana - 

permanente 

72 

Caixa de lâmina histológica vegetal - 

permanente 

27 

Câmara de Neubauer 05 

Câmera digital color para microscópio 01 

Contador de leucócitos manual 01 

Lixeira 02 

Lousa 01 

Lupa estereoscópica 05 

Microscópio óptico 31 

Microscópio 02 

TV 29” - Samsung 01 

Ventilador de teto 03 

 

Vidrarias Quantidade 

Bercinho para corar lâmina 13 

Bastão de vidro 04 

Pipeta graduada 20 ml 09 

Pipeta graduada 10 ml 11 
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Pipeta graduada 5 ml 20 

Pipeta graduada 2 ml 08 

Pipeta volumétrica de 1 ml 10 

Pipeta volumétrica de 1 ml 09 

Pêra 06 

 

FARMACOLOGIA E CORRELATOS 

Mobiliário/Equipamento Quantidade 

Agitador de tubos Vortex QL-901 02 

Agitador magnético com aquecedor 01 

Analgesímetro 01 

Armário com tampo de granito em 12 portas 02 

Autoclave 01 

Balança analítica 01 

Balança digital analítica 01 

Bancada de madeira 02 

Banho-maria 02 

Banqueta 36 

Barrilete para água destilada 01 

Bico de Bunsen 04 

Braçadeira - Suporte de braço para coleta de 

sangue 

01 

Cadeira estofada branca 01 

Capela 01 

Carrinho de medicação 01 

Centrífuga 02 

Chapa aquecedora 01 

Chuveiro lava-olhos 01 

Colorímetro 01 

Esdpectrofotômetro 01 

Geladeira 01 

Lixeira 02 

Lousa 01 

Manta aquecedora 02 

Micropipeta 10µL 02 
Micropipeta 100µL 02 

Micropipeta 1000µL 02 

Micropipeta 20µL 02 

Micropipeta 200µL 02 

Micropipeta 25µL 02 

Micropipeta 50µL 02 

Micropipeta 500µL 01 

Ponto de fusão 01 

Ventilador de teto 01 
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Vidrarias Quantidade 

Adaptador de vidros – 3 vias 02 

Almofariz com pistilo de vidro 10 

R4Balão de destilação 250 ml 10 

Balão de destilação 500 ml 11 

Balão de fundo chato 1.000 ml 06 

Balão de fundo chato 100 ml 07 

Balão de fundo chato 25 ml 03 

Balão de fundo chato 250 ml 12 

Balão de fundo chato 500 ml 15 

Balão de fundo redondo – 3 vias 02 

Balão de fundo redondo 1.000ml 07 

Balão de fundo redondo 100 ml 04 

Balão de fundo redondo 2.000 ml 01 

Balão de fundo redondo 250 ml 08 

Balão de fundo redondo 500 ml 07 

Balão volumétrico (âmbar) 1.000ml 05 

Balão volumétrico (âmbar) 250 ml 10 

Balão volumétrico (âmbar) 500 ml 10 

Balão volumétrico 1.000 ml 22 

Balão volumétrico 100 ml 07 

Balão volumétrico 2.000 ml 03 

Balão volumétrico 25 ml 03 

Balão volumétrico 250 ml 05 

Balão volumétrico 500 ml 10 

Bastão de vidro 07 

Béquer 100 ml 02 

Béquer 1000 ml 04 

Béquer 300 ml 08 

Béquer 50 ml 04 

Béquer 600 ml 08 

Bercinho para coloração de lâmina 06 

Bureta 10 ml 10 

Bureta 100ml 02 

Bureta 25 ml 10 

Bureta 50 ml 10 

Bureta 50 ml 02 

Bureta de filtragem 01 

Cabeça de destilação de Claisen com 

condesador de West 

03 

Cadinho Médio 05 

Cadinho pequeno 05 

Cálice de decantação 150 ml 02 

Cálice de decantação 250 ml 02 
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Cálice de decantação 500 ml 02 

Cálice de sedimentação (liso) 02 

Condensador com serpentina 07 

Condensador e extrator – grande 01 

Condensador e extrator – médio 01 

Condensador e extrator – peq. 05 

Condensador sem serpentina 08 

Conexões 20 

Dessecador 01 

Erlenmeyer 1.000 ml 10 

Erlenmeyer 100 ml 09 

Erlenmeyer 50 ml 05 

Erlenmeyer boca estreita 250 ml 13 

Erlenmeyer boca estreita 500 ml 06 

Erlenmeyer boca larga 250 ml 05 

Erlenmeyer com tampa 250ml 03 

Erlenmeyer com tampa 500ml 02 

Erlenmeyer para destilação 250 ml 03 

Erlenmeyer para destilação 500 ml 03 

Espátula 05 

Frasco conta-gotas 100 ml 03 

Frasco conta-gotas 40 ml 04 

Frasco de vidro grande com tampa 04 

Funil de decantação 02 

Funil de haste longa (simples) grande 06 

Funil de haste longa (simples) médio 05 

Funil de haste longa (simples) pequeno 06 

Funil de separação 250 ml 05 

Funil de separação 500 ml 03 

Garrafa de destilação 04 

Gral e pistilo 10 

Kitassato 1.000 ml 03 

Kitassato 250 ml 04 

Kitassato 500 ml 03 

Manta aquecedora 03 

Peneiras 07 

Pêra 10 

Picômetro 250 ml 03 

Picômetro 500 ml 05 

Pipeta graduada 1 ml 17 

Pipeta graduada 10 ml 11 

Pipeta graduada 2 ml 12 

Pipeta graduada 20 ml 12 

Pipeta graduada 25 ml 04 

Pipeta graduada 5 ml 23 



98 

 

 

 

Pipeta Pasteur  

Pipeta volumétrica 1 ml 11 

Pipeta volumétrica 10 ml 16 

Pipeta volumétrica 2 ml 02 

Pipeta volumétrica 20 ml 04 

Pipeta volumétrica 25 ml 02 

Pipeta volumétrica 5 ml 11 

Placa de Kline 08 

Placa de Petri (grande) 20 

Placa de Petri (médio) 20 

Placa de Petri (pequeno) 20 

Proveta 1.000 ml 06 

Proveta 100 ml 04 

Proveta 250 ml 06 

Proveta 50 ml 10 

Proveta 500 ml 03 

Proveta sem marcação 02 

Secador de filtro 05 

Torneira de vácuo 03 

Tubo adaptador 105º com junta fêmea 03 

Tubo de ensaio 20 ml 150 

Tubo de ensaio 50 ml 50 

Tubo de hemólise 200 

Tubo Ifile determinador de ponto de fusão 03 

Vidraria para filtração osmótica 05 

                Vidro de relógio (médio)  10 05 

 

ANÁLISES CLÍNICAS E QUÍMICAS 

Mobiliário/Equipamento Quantidade 

Agitador de tubos Vortex QL-901 02 

Armário com tampo de granito e 6 portas 03 

Balança digital 01 

Bancada de madeira 02 

Banho-maria 02 

Banqueta 21 

Barrilete para água destilada 01 

Braçadeira - Suporte de braço para coleta 

de sangue 

 

02 

Cadeira estofada branca  02 

Computador 01 

Espectrofotômetro 01 

Geladeira 01 

Lavador de placa - Elisa 01 
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Leitor de Elisa 01 

Lixeira 02 

Lousa 01 

Manta aquecedora 02 

Manta aquecedora 02 

Micropipeta 10µL 01 

Micropipeta 100µL 02 

Micropipeta 1000µL 01 

Micropipeta 20µL 01 

Micropipeta 200µL 02 

Micropipeta 25µL 02 

Micropipeta 50µL 03 

 

Vidrarias Quantidade 

Adaptador de vidro 11 

Balão de destilação 250 ml 04 

Balão de destilação 500 ml 06 

Balão de fundo redondo 1.000 ml 05 

Balão de fundo redondo 100 ml 05 

Balão de fundo redondo 2.000 ml 01 

Balão de fundo redondo 250 ml 05 

Balão volumétrico 10 ml 01 

Balão volumétrico 100 ml 05 

Balão volumétrico 250 ml 03 

Balão volumétrico 50 ml 04 

Balão volumétrico 500 ml 07 

Bastão de vidro 07 

Béquer 1.000 ml 04 

Béquer 300 ml 05 

Béquer 50 ml 05 

Béquer 600 ml 05 

Bureta 10 ml 09 

Bureta 100 ml 02 

Bureta 25 ml 10 

Bureta 50 ml 09 

Erlenmeyer 1.000 ml 05 

Erlenmeyer 100 ml 07 

Erlenmeyer 25 ml 08 

Erlenmeyer 500 ml 05 

Funil de haste longa (simples) médio 03 

Funil de haste longa (simples) pequeno 03 

Pipeta graduada 1 ml 26 

Pipeta graduada 10 ml 10 

Pipeta graduada 2 ml 05 

Pipeta graduada 20 ml 19 
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Pipeta graduada 5 ml 19 

Pipeta Pasteur 20 

Pipeta volumétrica 5 ml 08 

Proveta 1.000 ml 02 

Proveta 100 ml 03 

Proveta 250 ml 02 

Proveta 50 ml 07 

Proveta 500 ml 02 

Tubo de ensaio grande 30 

Tubo de ensaio médio 30 

Tubo de hemólise 100 

 

PLANTAS MEDICINAIS E CORRELATOS 

Mobiliário/Equipamento Quantidade 

Agitador de tubos Vortex QL-901 01 

Armário de madeira com tampo de 

mármore – 3 portas e 8 gavetas 

01 

Mesa de apoio quadrada – fórmica 01 

Balança digital 01 

Bancada de madeira - fórmica 01 

Bancada inox 01 

Banho-maria 01 

Banqueta 20 

Estufa de secagem 01 

Lixeira 02 

Micropipeta 10µL 01 
Micropipeta 100µL 02 

Micropipeta 1000µL 01 

Micropipeta 20µL 01 

Micropipeta 200µL 02 

Micropipeta 25µL 01 
Micropipeta 50µL 01 

Mixer Arno 05 

Liquidificador 01 

Mufla 01 

Barrilete para água destilada 01 

Capela de manipulação 01 

Manta aquecedora 03 

pHmetro 01 

Agitador maguinético 01 
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Vidrarias Quantidade 

Almofariz com pistilo porc. (grande) 02 

Almofariz com pistilo porc. (médio) 02 

Almofariz com pistilo porc. (peq.) 02 

Apatador de vidro - 3 vias 01 

Balão de dest. fundo chato 500 ml 02 

Balão de fundo chato 1.000 ml 02 

Balão de fundo chato 100 ml 04 

Balão de fundo chato 250 ml 05 

Balão de fundo chato 500 ml 02 

Balão de fundo redondo – 3 vias 02 

Balão de fundo redondo 1.000ml 08 

Balão de fundo redondo 100 ml 05 

Balão de fundo redondo 2.000 ml 02 

Balão de fundo redondo 250 ml 09 

Balão de fundo redondo 500 ml 08 

Balão volumétrico (âmbar) 250 ml 05 

Balão volumétrico (âmbar) 500 ml 05 

Balão volumétrico 1.000 ml 10 

Balão volumétrico 2.000 ml 03 

Balão volumétrico 250 ml 05 

Balão volumétrico 50 ml 06 

Balão volumétrico 500 ml 07 

Bastão de vidro 02 

Béquer 100 ml 02 

Béquer 1000 ml 04 

Béquer 300 ml 05 

Béquer 50 ml 04 

Béquer 600 ml 05 

Bureta com filtro 01 

Bureta de 10 ml 09 

Bureta de 100 ml 02 

Bureta de 25 ml 10 

Bureta de 50 ml 10 

Cabeça de destilação de Claisen com 

condesador de West 

02 

Cadinho Médio 05 

Cadinho pequeno 05 

Cálice de decantação 150 ml 02 

Cálice de decantação 250 ml 02 

Cálice de decantação 500 ml 02 

Cálice de sedimentação (liso) 02 

Condensador com serpentina 03 

Condensador sem serpentina 05 

Conexões de vidro 17 
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Dessecador 01 

Erlenmeyer 1.000 ml 05 

Erlenmeyer boca estreita 100 ml 05 

Erlenmeyer boca estreita 250 ml 07 

Erlenmeyer boca estreita 500 ml 04 

Erlenmeyer boca larga 250 ml 05 

Erlenmeyer boca larga 500 ml 04 

Erlenmeyer com tampa 250ml 03 

Erlenmeyer com tampa 500ml 02 

Erlenmeyer com tampa 500ml 03 

Erlenmeyer com tampa 50ml 03 

Espátulas 05 

Frasco conta-gotas 100 ml 03 

Frasco conta-gotas 40 ml 04 

Frasco de separação a vácuo 03 

Frasco de vidro grande com tampa 04 

Funil de decantação 1000 ml 02 

Funil de filtração 04 

Funil de haste longa (simples) grande 05 

Funil de haste longa (simples) médio 04 

Gral e pistilo de vidro 11 

Junta adaptada 105º com junta fêmea 02 

Peneiras 05 

Pêra 06 

Pipeta graduada 1 ml 13 

Pipeta graduada 10 ml 11 

Pipeta graduada 2 ml 08 

Pipeta graduada 20 ml 09 

Pipeta graduada 5 ml 20 

Pipeta Pasteur 20 

Pipeta volumétrica 1 ml 11 

Pipeta volumétrica 10 ml 16 

Pipeta volumétrica 2 ml 02 

Pipeta volumétrica 20 ml 04 

Pipeta volumétrica 5 ml 15 

Placa de Petri (grande) 20 

Placa de Petri (médio) 20 

Placa de Petri (pequeno) 20 

Proveta 1.000 ml 02 

Proveta 100 ml 05 

Proveta 50 ml   07 

Proveta 500 ml 03 

Proveta sem marcação 02 

Secador de filtro 05 

Torneira de vácuo 02 
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Tubo de ensaio 50 

Tubo de hemólise 50 

Tudo Ifile determinador de ponto de fusão 02 

                Vidro de relógio (médio)  10 05 

 

PARASITOLOGIA E FLUIDOS CORPORAIS 

Mobiliário/Equipamento Quantidade 

Armário de madeira com 6 portas 01 

Bancada com tampo de mármore para 

microscópios 

 

01 

Baqueta 21 

Câmera digital color para microscópio 

Opton 

01 

Lixeira 02 

Lousa 01 

Lupa 15 

Manta aquecedora 02 

Microscópio 12 

Quadro de parasitologia – Teníase e 

Cisticercose 

01 

TV 29” 01 

 

Vidrarias Quantidade 

Balão de fundo chato 250 ml 05 

Balão volumétrico 250 ml 05 

Balão volumétrico 50 ml 02 

Balão volumétrico 500 ml 07 

Bastão de vidro 07 

Béquer 100 ml 02 

Béquer 1000 ml 04 

Béquer 300 ml 05 

Béquer 50 ml 04 

Béquer 600 ml 05 

Bercinho para corar lâmina 02 

Cálice de decantação 150 ml 05 

Cálice de decantação 250 ml 10 

Cálice de decantação 500 ml 05 

Cálice de sedimentação (liso) 10 

Erlenmeyer boca estreita 150 ml 05 

Erlenmeyer boca estreita 250 ml 05 

Erlenmeyer boca estreita 500 ml 05 

Funil de haste longa (simples) grande 05 

Funil de haste longa (simples) médio 03 

Funil de haste longa (simples) peq. 04 
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Funil de sedimentação 100 ml 11 

Gral e pistilo de vidro 02 

Peneiras 17 

Pêra 06 

Pipeta graduada 1 ml 13 

Pipeta graduada 10 ml 11 

Pipeta graduada 2 ml 08 

Pipeta graduada 20 ml 09 

Pipeta graduada 5 ml 20 

Pipeta Pasteur 30 

Pipeta volumétrica 1 ml 11 

Pipeta volumétrica 5 ml 20 

Placa de Kline 08 

Proveta 1.000 ml 04 

Proveta 100 ml 03 

Proveta 250 ml 02 

Proveta 50 ml 07 

Proveta 500 ml 02 

Tubo de ensaio 100 

Tubo de hemólise 100 

              Vidro de relógio (grande)  02 13 

              Vidro de relógio (médio)  10 07 

            Vidro de relógio (pequeno)  04 12 

 

MICROBIOLOGIA E BROMATOLOGIA 

Mobiliário/Equipamento Quantidade 

Agitador de tubos Vortex QL-901 03 

Agitador horizontal - Shaker 01 

Agitador magnético com aquecimento 01 

Armário de madeira com tampo de 

mármore com 10 portas e 8 gavetas 

01 

Armário de vidro - Cristaleira 01 

Autoclave 01 

Balança analítica 01 

Balança semi-analítica 01 

Bancada com tampo em mármore 02 

Banho-maria 01 

Banqueta 25 

Barrilete para água destilada 01 

Bico de Bunsen 04 

Cadeira acolchoada preta 01 

Capela de fluxo laminar 01 

Carrinho metálico para transporte 01 

Carrinho metálico para transporte 01 
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Centrífuga 01 

Chuveiro lava-olhos 01 

Chuveiro lava-olhos 01 

Estufa bacteriológica 02 

Estufa bacteriológica 02 

Geladeira 02 

Jarra de cultura para anaeróbio 02 

Lixeira 02 

Lousa 01 

Mesa agitadora orbital 01 

Micro-ondas 01 

Paquímetro 10 

PHmetro 01 

Suporte para coloração de lâmina 01 

Suporte para tela de amianto 04 

Termômetro de parede 01 

 

Vidrarias  Quantidade 

Almofariz com pistilo (vidro) 02 

Balão de fundo chato 1.000 ml 04 

Balão de fundo chato 500 ml 02 

Balão de fundo chato 250 ml 02 

Balão volumétrico 1.000ml 07 

Balão volumétrico 250 ml 01 

Balão volumétrico 100 ml 01 

Balão volumétrico 50 ml 02 

Bastão de vidro 25 

Béquer 1.000ml 02 

Béquer 500 ml 12 

Béquer 100 ml 07 

Béquer 50 ml 07 

Béquer 25 ml 18 

Bercinho para corar lâmina 02 

Erlenmeyer 1.000 ml 04 

Erlenmeyer 500 ml 02 

Erlenmeyer 250 ml 06 

Erlenmeyer 150 ml 01 

Erlenmeyer 100 ml 03 

Funil de buchner (grande) 01 

Funil de Buchner (pequeno) 01 

Funil de haste longa (simples) grande 05 

Funil de haste longa (simples) médio 05 

Funil de haste longa (simples) pequeno 01 

Microtubo (Eppendorf) 2000 

Pipeta graduada 20 ml 08 
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Pipeta graduada 10 ml 27 

Pipeta graduada 5 ml 66 

Pipeta graduada 2 ml 33 

Pipeta graduada 1 ml 74 

Pipeta Pasteur 07 

Pipeta volumétrica 1 ml 01 

Placa de Petri (pequeno) 44 

Placa de Petri (médio) 256 

Placa de Petri (grande) 44 

Proveta 1.000 ml 01 

Proveta 100 ml 03 

Proveta 50 ml 04 

Proveta 20 ml 02 

Tubo cônico com tampa 50 ml 30 

Tubo cônico com tampa 15 ml 40 

Tubo de ensaio com tampa 250 

Tubo de ensaio 250 

Tubo de hemólise 200 

Vidro de relógio (pequeno) 05 

Vidro de relógio (grande) 01 

  

 

BIOLOGIA MOLECULAR 

Mobiliário/Equipamento Quantidade 

Agitador de tubos Vortex QL-901 01 

Armário de madeira com portas de vidro 01 

Armário de madeira com tampo de 

mármore e 4 portas 

01 

Balança digital analítica 01 

Bancada de ferro com tampo de mármore 01 

Baqueta 02 

Barrilete para água destilada 01 

Cuba de eletroforese 01 

Fluxo laminar 01 

Fonte de eletroforese 01 

Freezer 01 

Geladeira 01 

Lixeira 01 

Lousa pequena 01 

Mesa de madeira quadrada 02 

Microcentrífuga 02 

Micro-ondas 01 

Micropipeta 10µL 01 

Micropipeta 100µL 02 
Micropipetas 1000µL 03 
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Micropipetas 2µL 01 

Micropipetas 20µL 02 

Micropipetas 200µL 02 

Transiluminador 02 

 

MATERIAIS DIDÁTICOS E TECNOLÓGICOS: 

Nº de Ordem Especificação 2014 2015 2016 

01 Fitas de vídeo 120 150 236 

02 CD ROM 20 25 285 

03 Televisão e Vídeo de 29 „ 06 06 01 

04 Internet – ADSL Hi-Fi 08 

05 Data-show 18 20 22 

06 Flip-charts 02 02 0 

07 Quadros brancos 37 37 60 

08 Câmera – filmadora 01 02 01 

09 Retroprojetores 08 08 0 

10 Canhões multimídia  01 01 0 

11 Spniligth 02 02 0 

12 Placas Spinligth 02 02 0 

13 Gravador 02 04 06 

14 Projetor de slides. 02 04 0 

15 Painéis com figuras anatômicas 

específicas para estudos. 

10 12 14 

16 Câmera fotográfica 04 04 04 

17 Confecção de transparências 

conforme solicitação e planejamento 

das aulas. 

 

18 Copiadora Xerox (e um Sistema 

terceirizado complementar) 

02 02 02 

 

Dependências 2014 2015 2016 

- Sala dos Mantenedores 01 01 01 

- Sala da Diretoria Geral 01 01 01 

- Sala da Diretoria de Ensino 01 01 01 

- Sala da Diretoria Administrativa 01 01 01 
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- Sala da Diretoria Financeira 01 01 01 

- Secretaria Acadêmica 01 01 01 

- Salas de Coordenações 05 05 05 

- SAA – Setor de Atendimento ao Estudante 01 01 01 

- SAP – Setor de Atendimento ao Professor 01 01 01 

- Áudio e Vídeo 01 01 01 

- Logística 01 01 01 

- Sala de Coordenação de laboratórios 01 01 01 

- Central de Equipamento 01 01 01 

- Sala para atendimento a professores – ala 

laboratórios 

01 01 01 

- Sala de esterilização e descarte 01 01 01 

-Central de aulas preparadas 01 01 01 

- Protocolo 01 01 01 

- Sala de apoio/Multimeios 01 01 01 

- CPD / DATA CENTER 01 01 01 

- Tesouraria 01 01 01 

- Praça de Alimentação 01 01 01 

- Área de Convivência (com área preservada para 

fumantes de acordo com o que prevê a Lei Federal) 

 

02 

 

02 

 

03 

Cantina – Terceirizada 01 01 01 

Banheiros para portadores de necessidades especiais – 

PNE – com acesso para cadeiras de rodas e barras de 

apoio nas paredes 

03 03 03 

Bebedouros em altura acessível para PNE. 04 04 04 

Banheiro Feminino e Masculino para estudantes 16 16 16 

Banheiro para Direção, Professores e Funcionários 

Masculino e Feminino. 

05 05 05 

Bebedouro em altura normal 04 04 04 

Escada com corrimão 02 02 02 
Estacionamento nas proximidades da Faculdade com 

reserva para PNE com vagas superior a 50 (cinquenta) 

01 01 01 

Estacionamento Alternativo para estudantes com 800 

vagas /turno 

01 01 01 

Hall de entrada 01 01 01 

Entrada com acesso por escadas 01 01 01 

Entrada com acesso por elevador 01 01 01 

Laboratórios de Informática 01 01 01 

 

Obs.: Todas as dependências apresentam um patamar superior a 2 m² por estudante. 

Quanto aos Laboratórios existe uma escala rodízio permanecendo no máximo 15 estudantes 

por vez para atividades práticas. 
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A instituição tem instalações que atendem ao seu projeto de expansão, até e, 

inclusive, 2014, porém serão disponibilizados novos laboratórios e novas salas de aula, 

para suprir os novos cursos, que para funcionarem imediato só depende de adequação. 

 

i. Explicitação dos Aspectos físicos 

2. Salas de aula - espaços físicos comportando até 60 estudantes. 

3. Instalações administrativas – espaços destinados para a organização acadêmico-

administrativa, com vista ao controle acadêmico, atendimento aos discentes no que 

se referem ao fluxo escolar, matrículas, trancamentos, frequências, notas, históricos, 

documentos em geral e aos docentes do curso o planejamento pedagógico. 

4. Instalações para docentes – salas destinadas ao atendimento das necessidades dos 

professores, sendo: sala de professores, sala de reuniões de colegiado, salas de 

orientações. 

5. Instalações para discentes – sala destinada ao atendimento de estudantes inseridos 

em programas e projetos de Diretório Acadêmico. 

6. Instalação para Coordenação de Curso – salas destinadas para o funcionamento 

da coordenação de curso. 

7. Sala para Coordenação de laboratórios – destinada ao Coordenador de 

laboratórios. 

8. Central de Equipamentos – local para armazenamento de todos os recursos 

materiais e equipamentos para os laboratórios multidisciplinares. 

9. Sala do Técnico de Laboratório  

10. Sala para agendamento e preparo de aulas de laboratórios. 

11. Auditório – 1 com espaço para 120 pessoas, destinado para conferências, palestras, 

seminários, teatro, shows musicais e outros eventos científico-culturais. 

12. Biblioteca – espaço destinado para estudos individuais e coletivos, com um acervo 

em livros, periódicos nacionais e internacionais, multimídia (slides, DVD, CD-

ROM, fitas de vídeo), jornais e base de dados digitalizada, informatização do 

acervo e serviços de catalogação, controle, reserva e empréstimo, comutação e 

consulta local e na internet. A biblioteca é atualizada semestralmente por meio de 
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uma política de aquisição e expansão condizente com a proposta do curso e ou de 

acordo com as necessidades eventuais nos períodos. 

 

j. Manutenção e conservação das instalações físicas 

             A manutenção e conservação das instalações físicas são realizadas por funcionários 

contratados pela instituição.  Quando requer mão-de-obra com especialidade não disponível 

no quadro de funcionários, contratam-se prestadores de serviços. 

 

k. Manutenção e conservação dos equipamentos 

A manutenção e conservação dos equipamentos são realizadas "in loco" pela equipe 

de técnicos do quadro de pessoal da instituição. 

A manutenção dos equipamentos dos Programas de Informatização da Secretaria 

Acadêmica e da Biblioteca é realizada por empresas especializadas. 

 

l. Biblioteca Ana Nery 

A Biblioteca Ana Nery é um serviço de informação que tem como missão apoiar as 

atividades de ensino, pesquisa e extensão da Faculdade LS, buscando sempre o 

aprimoramento intelectual de sua comunidade acadêmica. Tem como objetivo 

disponibilizar informação e conhecimento aos seus usuários, criando um ambiente de 

aprendizagem para que os estudantes desenvolvam o máximo de suas potencialidades. 

Estrutura Física: 

 

A Biblioteca tem uma área total de 337,08m² capacidade para atender a 122 alunos 

simultaneamente em instalações para estudo individual e em grupo, sendo: 

 10 baias individuais, com computadores para consulta. 

 3 salas de estudo em grupo, medindo 7,70m² cada, com 01 mesa,  05 

cadeiras e um computador em cada uma. 

 1 sala de estudo em grupo de 8,91m², com 02 mesas, 10 cadeiras e um 

computador. 

 15 baias para estudo individual 

 18 mesas para estudo em grupo, com 04 cadeiras em cada  

 

Em resumo: 

Área total: 337,08m² 

Área de estudo 192,83m² 
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Área de estudo individual 30,26m² 

Área do acervo: 73,82m² 

Sala da Bibliotecária: 8,16m² 

 

Acervo: 

O acervo é constituído por: 

Tipo de material Títulos Exemplares 

Livros, monografias, anais de congressos, publicações 

seriadas, obras de referência e multimeios (DVDs, CDs, 

CDROM e VHS). 

2499 7770 

Periódicos nacionais e internacionais nas áreas de saúde, 

letras, administração, educação e áreas correlatas. 

*Os periódicos são encontrados no suporte impresso e 

virtual. 

87 1856 

Analíticas de artigos de periódicos 9594  

 

Serviços: 

 

Consulta local 

A consulta local é permitida a todos os usuários, com acesso restrito às estantes, 

tendo o usuário que solicitar a obra desejada no balcão de atendimento. 

 

Empréstimo domiciliar 

Os documentos do acervo, com exceção dos periódicos, obras de referência e 

multimeios (DVD, fitas VHS) são emprestados para os usuários devidamente cadastrados e 

sem multa na biblioteca. O limite de exemplares para empréstimo e o prazo de devolução 

variam de acordo com a categoria do usuário e tipo de material: 

 

Empréstimos – Quantidade e prazo 

Usuário Livros Revistas, Dicionários, 

Reserva Técnica 

DVD, Fita 

VHS 

CD-ROM 

Aluno 3 por 4 dias Empréstimo local Empréstimo 

local 

3 por 2 dias 
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Professor 5 por 15 dias Empréstimo local 3 por 2 dias 3 por 2 dias 

Funcionário 3 por 4 dias Empréstimo local 1 por 2 dias 3 por 2 dias 

 

Renovação 

Não havendo reserva do material este poderá ser renovado por igual período, tanto 

pessoalmente quanto pela Biblioteca Online. 

 

Reserva 

Os documentos que se encontram emprestados podem ser reservados pelos usuários. 

A reserva poderá ser pessoalmente e pela Biblioteca Online. 

A reserva é nominal e obedecerá à ordem cronológica de pedidos, permanecendo à 

disposição do usuário por dois (2) dias úteis. 

 

Devolução 

Efetuada somente no balcão de empréstimo da biblioteca onde o material foi 

retirado. 

 

Visitas orientadas à biblioteca 

O grupo de alunos, previamente agendado, será recebido e orientado pela 

bibliotecária e receberá informações a respeito das normas e serviços da biblioteca, 

organização e acesso ao acervo. 

 

Pesquisa bibliográfica 

Este serviço visa atender a comunidade acadêmica da Faculdade LS em suas 

necessidades de informação, oferecendo pesquisa de qualidade em base de dados e no 

catálogo da biblioteca. 

 

Uso dos Computadores 

Cada aluno terá direito a utilizar o computador por meia hora, utilizando os 

computadores sempre com fins acadêmicos. 

Um equipamento só poderá ser utilizado por 01(um) aluno de cada vez. 
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Não podem ser usados para acesso a sites de salas de bate papos, de assuntos 

pornográficos, de música e jogos. 

 

Salas de Estudo em Grupo 

A reserva é solicitada aos colaboradores da biblioteca, mediante a apresentação da 

carteira estudantil, funcional ou carteira de identidade. 

É exigência de no mínimo 2 e máximo de 5 pessoas em cada sala. 

Ao completar o horário de utilização o usuário deverá devolver a chave no balcão 

de atendimento. 

A sala só poderá ser utilizada para trabalhos acadêmicos, monitoria e orientações de 

professores. 

O usuário poderá se ausentar da sala por até 15 minutos. 

 

Multas 

Cada obra devolvida fora do prazo implica em pagamento de multa no valor de 

R$1,00 por dia de atraso, exceto sábados, domingos e feriados. 

 

Usuário em débito com a biblioteca 

O usuário em débito com a biblioteca não poderá retirar obras por empréstimo 

domiciliar. 

 

Reposição de obras extraviadas e danificadas 

O extravio ou danificação das obras implicará na obrigatoriedade de reposição do 

mesmo material, além de multa equivalente aos dias de atraso. 

 

Bases de Dado 

A utilização de recursos informacionais pelos usuários da Biblioteca é ampliada 

pelo acesso facultado às redes de informação e estrangeiras, entre elas a Internet. 
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•  O acesso ao documento primário via Internet, é fortalecido por meio da 

implantação de serviços de divulgação de acesso às instituições e serviços educacionais 

disponíveis na Internet e de educação para a melhor utilização de seus recursos.  

 

 

Mecanismo e periodicidade de atualização do acervo: 

A política de atualização do acervo é uma constante na Instituição, observando os 

critérios para a formação de uma coleção atualizada com maior qualidade de títulos. A 

aquisição se faz, baseada nas indicações bibliográficas da unidade curricular dos cursos 

técnico e de graduação da Instituição, sugestões de professores, solicitação dos alunos e 

pesquisa pela Bibliotecária aos catálogos das editoras.  

 

Os livros e periódicos existentes abrangem as seguintes áreas: 

 

• Administração 

• Ciências Biológicas 

• Ciências Humanas 

• Ciências Sociais 

• Contabilidade 

• Direito 

• Enfermagem 

• Estética e imagem pessoal 

• Ética 

• Farmácia 

• Filosofia 

• Finanças 

• Física 

• Gestão de Saúde 

• Literatura  

• Nutrição 

• Química 



115 

 

 

 

• Radiologia 

• Religião 

• Segurança do Trabalho 

 

Os custos da aquisição dos materiais informacionais são de responsabilidade da 

mantenedora da Faculdade LS. Neste sentido, serão priorizados os seguintes requisitos: 

• Adequação do material aos objetivos e níveis educacionais da Instituição; 

• Autoridade do autor e/ou editor; 

• Atualidade; 

• Qualidade técnica; 

• Quantidade (excesso/escassez) de material sobre o assunto na coleção; 

• Cobertura/tratamento do assunto; 

• Custo justificado; 

• Idioma; 

• Número de vagas anuais oferecidas para o curso; 

• Conveniência do formato e compatibilização com os equipamentos existentes. 

 

        Tendo em vista a seleção qualitativa do material a ser adquirido, considera-se: 

 

• As bibliografias básicas e complementares dos programas das disciplinas dos cursos 

devem ser atualizadas periodicamente pelos docentes, cabendo às coordenações 

encaminhar as solicitações à biblioteca; 

• Cursos em implantação e/ou em fase de reconhecimento e reformulações 

curriculares; 

• Renovação de assinaturas de periódicos científicos que já façam parte da lista 

básica, conforme indicações dos docentes junto às coordenações e que possuam uso 

estatisticamente relevante. 

 

Expediente 

Horário de funcionamento 

Segunda a sexta-feira: 7h45 às 22h 
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Sábado: 8h às 12h 

E-mail: biblioteca@ls.edu.br 

Telefone: 3029-9328 

 

m. Infraestrutura de Segurança 

      O acesso ao campus é supervisionado pelo porteiro. O acesso de estudantes aos 

laboratórios é controlado pela Coordenação de Laboratório. Os blocos são equipados 

com extintores de incêndio. O acesso ao estacionamento privativo é feito após 

identificação pelo responsável pelo estacionamento. Há funcionários responsáveis pela 

vigilância interna na área do campus. 

 

n. Equipamentos 

     Acesso a equipamentos de informática pelos professores. O corpo Docente dispõe de 

3(três) computadores instalados em cabines individuais na sala de professores para 

trabalho individual e acesso aos laboratórios nos horários não destinados as aulas. 

     A instituição de ensino disponibiliza aos professores, estudantes e funcionários. 

Acesso a Internet e Intranet 24 horas. 

 

o. Acesso a equipamento de informática pelos estudantes 

      O corpo discente tem acesso aos equipamentos de informática disponíveis na biblioteca 

para consulta e realização de trabalhos acadêmicos. O estudante pode usar qualquer 

equipamento dos laboratórios, em qualquer turno, desde que não esteja tendo aula e tenha 

autorização da coordenação. A Faculdade também disponibiliza duas ilhas (uma por andar) 

com acesso livre à internet. 

mailto:biblioteca@ls.edu.br
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APÊNDICE A - MATRIZ CURRICULAR 2 

MATRIZ CURRICULAR 

CURSO: Curso Superior de Graduação – Farmácia – Bacharelado                        (Matriz 2)  

Carga Horária (CH) Total : 4.220  Qtd. Créd. Total: 211 
CH Disc. Obrigatórias:4.040  Qtd. Créd. Disc. Obrig.: 202 
CH Disc. Eletivas: 160  Qtd. Créd. Disc. Optat.: 8 
Atividades Complementares: 180   
Nº. semestres Mínimo: 10    
Nº semestres Máximo: 15   
Graduação: Farmacêutico / a   
Início da vigência do currículo: 2º/2015 
Aprovação: Autorizado pela Portaria nº 502,de 22 de dezembro de 2011 – DOU nº 247, 26/12/2011, 
Seção: 1,Pag.: 193 
 

Turnos disponíveis: Matutino         Vespertino         Noturno   

Sem Seq. Nome da Disciplina Pré-requisito 
Carga Horária 

Teo Prat Total 

1º 01 Anatomia Humana  80 40 120 

1º 02 Citologia Histologia e Embriologia  80 40 120 

1º 03 Química Geral e Inorgânica  20 20 40 

1º 04 Leitura e Produção de Textos  40  40 

1º 05 Introdução às Ciências Farmacêuticas  40  40 

2º 06 Cálculo  40  40 

2º 07 Fisico-Química 03 40  40 

2º 08 Fisiologia Humana 01, 02 80 40 120 

2º 09 Biofísica  80  80 

2º 10 Metodologia científica 04 40  40 

2º 11 Deontologia/ Bioética    40  40 

2º 12 Biossegurança Aplicada  40  40 

3º 13 Bioestatística 06 40  40 

3º 14 Química Orgânica 03, 06 40 40 80 

3° 15 Farmacobotânica  20  40 

3° 16 Parasitologia 08 20 20 40 

3° 17 Microbiologia Básica 08 20 20 40 

3° 18 Patologia 08 80  80 

3° 19 Imunologia 08 60 20 80 

4° 20 Bioquímica 03, 06, 14 40 40 80 

4° 21 Epidemiologia 13 80  80 

4° 22 Bacteriologia/Micologia 17 40 40 80 

4° 23 Genética 06, 08 80  80 
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4° 24 Parasitologia Clínica 16 20 20 40 

4° 25 Química Analítica Qualitativa 06, 07 20 20 40 

5° 26 Biologia Molecular 23 80  80 

5° 27 Imunologia Clínica 19 40 40 80 

5° 28 Química Analítica Quantitativa 25 20 20 40 

5° 29 Bioquímica Clínica 20 40 40 80 

5° 30 Farmacognosia 14, 15 60 20 80 

6° 31 Farmacologia 08, 18 80 40 120 

6° 32 Fitoquímica 30 20 20 40 

6° 33 Farmacotécnica 28 40 40 80 

6° 34 LIBRAS - Lingua Brasileirade Sinais  60  60 

6° 35 Uroanálise e Fluidos Corporais 22, 29 20 20 40 

6° 36 Disciplina Eletiva I  40  40 

7° 37 Química Farmacêutica 33 40 40 80 

7° 38 Hematologia/ Hemoterapia 08 40 40 80 

7° 39 Toxicologia/ Análise Toxicológica 31 40 40 80 

7° 40 Tecnologia Farmacêutica 31, 33 40  40 

7° 41 Assistência Farmacêutica 05, 11 40  40 

7° 42 Disciplina Eletiva II  40  40 

8° 43 Farmácia Hospitalar 12, 41 40  40 

8° 44 Farmacologia Clínica 31 40 40 80 

8° 45 Políticas Públicas de Saúde 11 40  40 

8° 46 Nutrição Clínica 08, 20 40  40 

8° 47 Controle de Qualidade 17, 28 40  40 

8° 48 Tecnologia/ Análises de Alimentos 17 40 40 80 

8° 49 Projeto de Iniciação Cientifica - TCC I 10 40  40 

9° 50 Educação Ambiental  40  40 

9° 51 Disciplina Eletiva III  40  40 

9° 52 Estágio Supervisionado I + ambiência 
37, 38, 39, 40, 
41, 43, 44, 46, 

47, 48 
80 360 440 

10° 53 Estágio Supervisionado II + ambiência 
37, 38, 39, 40, 
41, 43, 44, 46, 

47, 48 
80 340 420 

10° 54 Projeto de Iniciação Cientifica - TCC II 49 40  40 

10° 55 Disciplina Eletiva IV  40  40 

       

Carga Horária 4.040 

Horas complementares 180 

Carga Horária Total 4.220 
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Disciplinas Eletivas  

Seq. Nome da Disciplina 
Pré-

requisito 
Carga Horária 

Teo Prat Total 
01 Homeopatia                                                              20 20 40 

02 Vigilância Sanitária  20 20 40 

03 Farmacovigilância                                                   20 20 40 

04 Empreendedorismo e Marketing  40  40 

05 Produtos Hemoterápicos  20 20 40 

06 Antropologia e Saúde         40  40 

07 Psicologia Aplicada à Saúde  40  40 

08 Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde  20 20 40 

09 Educação Ambiental                                                                40  40 

10 Química Analítica Instrumental  20 20 40 

11 Radiofármacos e Radioisótopos  40  40 

12 Epidemiologia II  40  40 

13 Interações Medicamentosas  40  40 

14 Metabolismo Celular   40  40 

15 Interpretação de Exames Laboratoriais   40  40 

16 Tópicos Especiais em Atualidades  40  40 

17 Tópicos Especiais em Farmácia  40  40 

 

APÊNDICE B - EMENTAS E BIBLIOGRAFIAS 

 

1. ANATOMIA HUMANA 

 

Ementa 

Nomenclatura anatômica. Osteologia. Junturas. Miologia. Estrutura anatômica dos 

sistemas: gastrintestinal, respiratório, circulatório, urinário. Estrutura Anatômica do sistema 

reprodutor masculino e feminino.  

 

Bibliografia Básica:  

NETTER, Frank H. Atlas de anatomia humana. 3. ed. Porto Alegre: Artmed, 2003.  

TORTORA, Gerard J. Corpo humano: fundamentos de anatomia e fisiologia. 6. ed. Porto 

Alegre: Artmed, 2006.  
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MACHADO, Angelo B. M. Neuroanatomia funcional. 2.ed. São Paulo: Atheneu, 2006. 

 

Bibliografia Complementar:  

MOORE, K. L. Anatomia orientada para a clínica. Tradução de Cláudia Lúcia Caetano de 

Araújo. 4. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2001.  

WOLF - HEIDERGGER, G. Atlas de anatomia humana. 5. ed. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 2000.  

GRANT, John Charles Boileau. Atlas de anatomia. 9. ed. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 1993. SOBOTTA, Johannes. Atlas de anatomia humana. 21. ed. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2000.  

GRAY, HENRY. Anatomia. 37. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1995.  

MENESES, Murilo S. Neuroanatomia aplicada. 2. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 

2006. 

DÂNGELO, José Geraldo; FATTINI, Carlo Américo. Anatomia humana sistêmica e 

segmentar. 3. ed. São Paulo: Atheneu, 2007 

ROHEN, Johannes W.; YOKOCHI, Chihiro; LÜTJEN-DRECOLL, Elke. Anatomia 

humana: atlas fotográfico de anatomia sistêmica e regional. 5. ed. São Paulo: Manole, 2002.  

KENDALL, Florence Peterson; MCCREARY, Elizabeth Kendall; PROVANCE, Patricia 

Geise. Músculos: provas e funções. 4. ed. São Paulo: Manole, 1995. 

 

2. CITOLOGIA, HISTOLOGIA E EMBRIOLOGIA 

 

Ementa 

Introdução à célula. Evolução da célula procarionte e eucarionte. Técnicas de estudo 

da célula: microscopia e citoquímica. Membrana celular: organização molecular, modelos 

de membranas, permeabilidade e transporte celular, síntese de membranas. Diferenciação 

da membrana e comunicação intercelular. Citoesqueleto e mobilidade celular. Síntese de 
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DNA, mitose e meiose, divisão celular. Transcrição e tradução. Vírus, viróide e príon. 

Métodos de estudo em Histologia. Tecidos epitelial; conjuntivo, muscular e nervoso. 

Estrutura histológica dos sistemas do corpo humano. 

Estudo da gametogênese, primeiras semanas do desenvolvimento embrionário, os 

períodos embrionário e fetal. Anexos embrionários. 

 

Bibliografia Básica:  

JUNQUEIRA, Luiz Carlos Uchoa; CARNEIRO, José. Biologia celular e molecular. 8. ed. 

Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2005. 

JUNQUEIRA, Luiz Carlos Uchoa; CARNEIRO, José. Histologia básica. 11. ed. Rio de 

Janeiro: Guanabara Koogan, 2008. 

MOORE, Keith L. Embriologia básica. 6. ed. São Paulo: Elsevier, 2004.  

 

Bibliografia Complementar: 

CORMACK, David H. D. Fundamentos de histologia. 2.ed. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 2003. 

MAIA, George Doyle. Embriologia humana. São Paulo: Atheneu, 2007. 

MOORE, K. L. & PERSAUD, T. V. N. 2000. Embriologia Básica. 5ª ed. Rio de Janeiro: 

Guanabara-Koogan, 2000. 

MOORE, Keith L. Embriologia clinica. 8. ed. Rio de Janeiro : Campus, 2008. 

ROBERTIS, E. D. P. Bases da biologia celular e molecular. 3. ed. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2001. 

SADLER, T. W. Embriologia Médica. 9ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara-Koogan, 2005. 
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3. QUÍMICA GERAL E INORGÂNICA 

 

Ementa 

 Estrutura atômica; tabela periódica; ligações químicas; estrutura de 

compostos fundamentais; soluções; comportamento ácido-básico, reações químicas de 

ácidos, bases, sais e óxidos; reações de oxiredução; cálculo em reação química descritiva; 

compostos de coordenação; interações intermoleculares.  

 

 

Bibliografia Básica:  

RUSSEL, John. Química Geral, volume 1. 2. ed. São Paulo, MAKRON, 2004.  

RUSSEL, John. Química Geral, volume 2. 2. ed. São Paulo, MAKRON, 2006.  

SOLOMONS, T. W. Graham; FRYHLE, Craig B. Química orgânica: volume 1 . 9. ed. 

Rio de Janeiro: LTC, 2009.  

  

Bibliografia Complementar  

ATKINS, P. W.; JONES, Loretta. Princípios de química: questionando a vida moderna e 

o meio ambiente. 3. ed. Porto Alegre, RS: Bookman, 2006. xv, 968 p. MCMURRY, John, 

1942-.  

FUNDAMENTOS da química: química, tecnologia, sociedade: volume único. 4. ed. São 

Paulo: Moderna, 2005. 700 p.  

Química orgânica: [combo]. São Paulo: Cengage Learning, 2011. 1141 p.  

SHRIVER, D. F.; ATKINS, P. W. Química inorgânica. 4.ed. Porto Alegre: Bookman, 

2008. 

SOLOMONS, T. W. Graham; FRYHLE, Craig B. Química orgânica: volume 2.  8. ed. 

Rio de Janeiro: LTC, 2006.  

TRINDADE, Diamantino Fernandes; OLIVEIRA, Fausto Pinto de; BANUTH, Gilda 

Siqueira Lopes.  Química básica experimental. São Paulo: Ícone Editora, 1998. 
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4. LEITURA E PRODUÇÃO DE TEXTO  

 

Ementa 

Processos de comunicação. Variação lingüística. Leitura ativa, analítica e crítica de 

textos. Planejamento e produção de resumos, resenhas críticas e textos dissertativo-

argumentativos, textos científicos e revisão gramatical. 

 

Bibliografia Básica:  

KOCH, Ingedore Grunfeld Villaça. Argumentação e linguagem.  8. ed. São Paulo: Cortez, 

2002. 

KOCH, Ingedore Grunfeld Villaça; TRAVAGLIA, Luiz Carlos. Texto e coerência. 10. ed. 

São Paulo: Cortez, 2005. 

LIMA, Rocha. Gramática normativa da Língua Portuguesa. 42. ed. Rio de Janeiro: José 

Olympio, 2002. 

 

Bibliografia Complementar:  

CARRAHER, David W. Senso crítico: no dia-a-dia às ciências humanas. São Paulo: 

Pioneira, 2003. 

FARACO, Carlos Emilio; MOURA, Francisco. Para gostar de Escrever. São Paulo: 

Ática, 2002. 

FAULSTICH, Enilde L. de J. Como ler, entender e redigir um texto. 23. ed. Petrópolis, 

RJ: Vozes, 2011.  

INFANTE, Ulisses. Do texto ao texto: curso prático de leitura e redação. 6. ed. , rev. e 

ampl. São Paulo: Scipione, 2008.  

SERAFINI, Maria Teresa. Como escrever textos. Tradução de Maria Augusta Bastos de 

Mattos. 12.  ed. São Paulo: Globo, 2004. 
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TRAVAGLIA, Luiz Carlos. Gramática e interação: uma proposta para o ensino da 

gramática. 12. ed. São Paulo: Cortez, 2008.  

  

5. INTRODUÇÃO ÁS CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS  

 

Ementa 

Aspectos gerais das Ciências Farmacêuticas. Introdução ao conhecimento 

farmacêutico. A profissão Farmacêutica. Atenção Farmacêutica. Introdução à política 

sanitária. Órgãos de classe. Movimento estudantil de farmácia. A problemática atual da 

área farmacêutica no Brasil e no mundo. Gestão de Empresas Farmacêuticas. 

 

Bibliografia básica 

BARROS, J.A.C. Políticas farmacêuticas: a serviço dos interesses da saúde? Brasília: 

UNESCO, 2004. Disponível em: < 

http://www.cff.org.br/userfiles/file/noticias/Politicas%20Farmaceuticas%20Versao%20Fin

al.pdf>. Acesso em: 29 nov. 2016. 

CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA. Organização jurídica da profissão 

farmacêutica. Brasília. 2000. 

GOMES, M. J. V. de M.; REIS, A. M. M. Ciências farmacêuticas: uma abordagem em 

farmácia hospitalar. São Paulo: Atheneu, 2006. 

 

Bibliografia complementar  

AIACHE, J. M. Iniciação ao conhecimento do medicamento. 2. ed. São Paulo: Andrei, 

1998. 

ÉTICA e farmácia. Brasília: Thesaurus, 2009.  

PHARMACIA brasileira. Brasília: Conselho Federal de Farmácia, 1996- . v., il. ; 28 cm. 

Disponível em: <http://www.cff.org.br/revista.php?menu=0>. Acesso em: 2 fev. 2016. 

http://www.cff.org.br/userfiles/file/noticias/Politicas%20Farmaceuticas%20Versao%20Final.pdf
http://www.cff.org.br/userfiles/file/noticias/Politicas%20Farmaceuticas%20Versao%20Final.pdf
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Revista Brasileira de Ciências Farmacêuticas. Universidade de São Paulo. 

Revista do Instituto Adolfo Lutz. Instituto Adolfo Lutz. 

 

1ºAno / 2º Semestre 

 

6. CÁLCULO  

 

Ementa 

Noções básicas de matemática: nivelamento, noções de funções e interpretação de 

gráficos. Estudo de funções. Conceitos de limites. Operações. Principais funções. Limites e 

derivadas: conceitos, regras e aplicações. Integral, regras, conceitos e aplicações de 

integrais. 

 

Bibliografia Básica:  

ÁVILA, GERALDO. Introdução ao cálculo. Rio de Janeiro: LTC, 1998.  

HUGHES-HALLETT, Deborah; GLEASON, Andrew M.; MCCALLUM, William 

G. Cálculo de uma variável. 3. ed. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos, 2011. 

STEWART, James. Cálculo: volume 1. São Paulo: Cengage Learning, 2009. 

 

Bibliografia complementar:  

BOULOS, Paulo. Cálculo diferencial e integral: volume 1. São Paulo: Makron Books, 

1999. 

BRADLEY, Gerald; HOFFMANN, Laurence. Cálculo: um curso moderno e suas 

aplicações. 9. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2008. (8 ex.) 

FLEMMING, Diva Marilia. Cálculo A: funções, limite, derivação e integração. 6. ed. São 

Paulo: Prentice-Hall, 2006.  
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HOFFMANN, Laurence D. Cálculo: um curso moderno e suas aplicações. 7.ed. Rio de 

Janeiro: LTC, 2002.  

WEIR, Maurice D.; HASS, Joel; GIORDANO, Frank R. Cálculo (George B. Thomas Jr.), 

volume 1. São Paulo: Pearson Addison Wesley, 2009.   

 

7. FÍSICO-QUÍMICA  

 

Ementa 

Fenômenos de superfície, solubilidade e partição, colóides, equilíbrios químicos, 

termodinâmica química, termoquímica, cinética química, propriedades coligativas, 

aplicações na Farmácia. 

 

Bibliografia Básica  

ATKINS, P. W.; JONES, Loretta. Princípios de química: questionando a vida moderna e 

o meio ambiente. 3. ed. Porto Alegre, RS: Bookman, 2006. xv, 968 p. MCMURRY, John, 

1942-.  

ATKINS, PETER W. Físico-Química: Fundamentos volume 1. 8.ed. Rio de Janeiro:  

LTC, 2008. 

ATKINS, PETER W. Físico-Química: Fundamentos volume 2. 8.ed. Rio de Janeiro:  

LTC, 2008. 

 

Bibliografia complementar:  

FUNDAMENTOS da química: química, tecnologia, sociedade : volume único. 4. ed. São 

Paulo: Moderna, 2005. 700 p.  

RUSSEL, John. Química Geral, volume 1. 2. ed. São Paulo, MAKRON, 2004.  

RUSSEL, John. Química Geral, volume 2. 2. ed. São Paulo, MAKRON, 2006.  
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SINKO, Patrick J. Martin: físico-farmácia e ciências farmacêuticas. 5. ed. Porto Alegre, 

RS: Artmed, 2008.  

SOLOMONS, T. W. Graham; FRYHLE, Craig B. Química orgânica: volume 1 . 9. ed. 

Rio de Janeiro: LTC, 2009.  

  

8. FISIOLOGIA HUMANA  

 

Ementa 

Introdução à Fisiologia. Sinapses químicas: junção neuromuscular. Contração do 

músculo estriado esquelético, músculo estriado cardíaco e músculo liso. Fisiologia dos 

sistemas: nervoso autônomo, cardiovascular, respiratório, renal, gastrintestinal, 

neurofisiologia, endócrina, reprodução. 

 

Bibliografia Básica:  

BERNE, Robert M., LEVY, Matthew N. Fisiologia. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 

2000. 

COSTANZO, Linda S. Fisiologia. Tradução de Antonio José Magalhães da Silva Moreira. 

3. ed. São Paulo: Elsevier, 2007. 

GUYTON, Arthur C.; HALL, John E. Tratado de fisiologia médica. Tradução de Alcides 

Marinho Junior. 11. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2006. 

 

Bibliografia Complementar:  

FOX, Stuart Ira. Fisiologia humana. 7. ed. Barueri, SP: Manole, 2007.  

GANONG, W.F. Fisiologia médica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1999. 

KANDEL, Eric.R., SCHWARTZ, J.H., JESSEL, T.homas M. Fundamentos da 

neurociência do comportamento. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2000. 
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MARQUES, Elaine Cristina Mendes (Org.). Anatomia e fisiologia humana. 1. ed. São 

Paulo: Martinari, 2011.  

PARADISO, Catherine. Fisiopatologia. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1998. 

SILVERTHORN, Dee Unglaub. Fisiologia humana: uma abordagem integrada. 2. ed. São 

Paulo: Manole, 2003.  

WEST, John B..Fisiologia respiratória. 6.ed. São Paulo: Manole, 2002. 

 

9. BIOFÍSICA 

 

Ementa 

Noções Fundamentais de termodinâmica. Forças intra e intermoleclares. 

Biopolímeros. Biomembranas. Biofísica do transporte. Processos mecânicos e químicos. 

Fotobiofísica. Biofísica aplicada aos sistemas biológicos.  

 

Temas abordados na formação  

Fisiologia; Bioquímica; Biologia Molecular; Relações Ciência, Tecnologia e 

Sociedade (CTS). 

 

Bibliografia básica  

DURÁN, José Enrique Rodas. Biofísica: fundamentos e aplicações. São Paulo: Prentice-

Hall, 2003.  

GARCIA, Eduardo A. C. Biofísica. São Paulo: Sarvier, 2006.  

HENEINE, Ibrahim Felippe. Biofísica básica. São Paulo: Atheneu, 2006.  

 

Bibliografia complementar  

LODISH, Harvey et. al. Biologia Celular e Molecular, 5 ed., Porto Alegre: Artmed, 2005. 
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NELSON, David L.; COX, Michael M. Princípios de Bioquímica de Lehninger. 6 ed. 

Porto Alegre: Artmed, 2014.  

OKUNO, Emico; CALDAS, Iberê Luiz; CHOW, Cecil. Física para ciências biológicas e 

biomédicas. São Paulo: Harper & Row Do Brasil, c1982.  

OLIVEIRA, Jarbas. Biofísica para ciências biomédicas. 2. ed. Porto Alegre: Edipucrs, 

2004.  

VOET, Donald. Fundamentos de bioquímica. Porto Alegre: Artmed, 2002.  

 

10.  METODOLOGIA CIENTÍFICA 

 

Ementa 

Tipos de conhecimento. Análise dos conhecimentos científicos e metodológicos de 

preparação, execução e apresentação da pesquisa científica. Estudo das formas de 

elaboração dos trabalhos acadêmicos; normas técnicas. 

 

Bibliografia Básica  

GIL, A. C. Como elaborar projetos de pesquisa. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2010. 184 p. 

MARCONI, M. de A.; LAKATOS, E. M. Fundamentos de metodologia científica. 7. ed. 

São Paulo: Atlas, 2010.  

RUIZ, João Álvaro. Metodologia científica: guia para eficiência nos estudos. 6.ed. São 

Paulo : Atlas, 2002. 

 

Bibliografia Complementar  

CERVO, Amado Luiz. Metodologia científica. 6. ed. São Paulo : Prentice-Hall, 2007. 

CHIAPPINI, Lígia. Aprender e ensinar com textos. 6. ed. São Paulo : Cortez, 2004. 

MANUAL de trabalhos de acadêmicos e de conclusão de curso da Faculdade LS. 

Taguatinga, DF, 2015. 64 p. (Material disponível no portal do aluno). 
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MEDEIROS, João Bosco. Redação científica: a prática de fichamentos, resumos, 

resenhas. 11.ed. São Paulo : Atlas, 2009. 

SEVERINO, A. J. Metodologia do trabalho científico. 23. ed. São Paulo: Cortez, 2007. 

 

11. DEONTOLOGIA/BIOÉTICA 

 

Ementa 

Revisão dos conhecimentos de ética geral. Reflexões fundamentais na discussão 

ética. Relações interpessoais na saúde. Bioética: fundamentos, princípios e aplicabilidade 

na Farmácia. Código de ética de Farmácia. Legislação em Farmácia. Dilemas éticos no 

cotidiano profissional. Entidades de classe. Direitos dos clientes na área da saúde.  Direitos 

humanos. 

 

Bibliografia Básica  

BARCHIFONTAINE, Christian de Paul de; PESSINI, Leo. Problemas atuais de bioética. 7. 

ed. , rev. e ampl. São Paulo: Edições Loyola, 2005. (7 ex. no acervo) 

CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA (BRASIL). Código de ética farmacêutica. 

Disponível em: http://www.cff.org.br/userfiles/file/resolucoes/596.pdf. Acesso em: 29 jan. 

2016. 

OLIVEIRA, Silva T. Tópicos em Deontologia e Legislação para Farmacêuticos. 1a ed. São 

Paulo: Coopmed, 2009. 

 

Bibliografia Complementar  

DINIZ, Debora; GUILHEM, Dirce. O que é bioética. São Paulo: Brasiliense, 2006. 

Brasília: Thesaurus, 2009.   

FORTES, Paulo Antonio de Carvalho. Ética e saúde: questões éticas, deontológicas e 

legais, autonomia e direitos do paciente, estudo de casos. São Paulo: Editora Pedagógica e 

http://www.cff.org.br/userfiles/file/resolucoes/596.pdf
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Universitária, 2005. 

SÁ, Antônio Lopes de Ética profissional. 9.ed. , rev. e ampl. São Paulo: Atlas, 2010.  

WYSE, Nely; GONÇALVES, Maria H. B. Ética e trabalho. Rio de Janeiro: Senac 

Nacional, 1996. 

 

12. BIOSSEGURANÇA APLICADA 

 

Ementa 

Definição, histórico, aplicações, simbologia e bases da biossegurança, riscos 

ambientais (riscos físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e de acidentes), níveis de 

biossegurança, programas de qualidade, mapa de risco. Exposição ocupacional a materiais 

biológicos, riscos ocupacionais, transmissão aérea e por contato. Gerenciamento de resíduo 

sólido em saúde, Estabelecimento de um meio ambiente biologicamente seguro. 

 

Bibliografia Básica 

BARKER K. Na bancada: manual de iniciação científica em laboratórios de pesquisas 

biomédicas. Editora Artmed, Porto Alegre, 2006.  

HIRATA, M. H; FILHO, M. J. Manual de Biossegurança. Barueri: Manole, 2002 

Ministério da Saúde - Fundação Nacional de Saúde (FUNASA). Biossegurança em 

laboratórios biomédicos e de microbiologia. Brasília. 2001 

 

Bibliografia Complementar 

CAVALCANTI, Rogério. Manual de biossegurança em consultórios médicos, 

odontológicos e laboratórios. Rio Branco: [s.n.], 1997.  

CAVALCANTI, Rogério. ÉTICA e farmácia. Brasília: Thesaurus, 2009.  

HINRICHSEN, Sylvia Lemos. Biossegurança e controle de infecções: risco sanitário 

hospitalar. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2009.  
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MASTROENI, M. F. Biossegurança aplicada a laboratórios e serviços de saúde. Rio de 

Janeiro: Atheneu, 2004.  

TEIXEIRA, Pedro; VALLE, Silvio (Org.). Biossegurança: uma abordagem 

multidisciplinar. 2. ed. rev. e ampl. Rio de Janeiro: Fiocruz, 2010. 

 

2º ano/ 3º semestre 

 

13. BIOESTATÍSTICA  

 

Ementa 

Apresentação: definição de Estatística. Produção e coleta de dados experimentais. 

Variáveis qualitativas e quantitativas. Estudo de populações e amostras, distribuição de 

frequências, representação gráfica, medidas de tendência central e variabilidades. Análise e 

interpretação de dados. 

 

Bibliografia Básica 

BERQUÓ, Elza Salvatori et al. Bioestatística. 2. ed. São Paulo: Editora Pedagógica e 

Universitária, 2005.  

JEKEL, James F. Epidemiologia, bioestatística e medicina preventiva. Porto Alegre: 

Artmed, 2005.  

LAURENTI, Ruy; et. al. Estatísticas de saúde. São Paulo: Editora Pedagógica e 

Universitária, 2005.  

 

Bibliografia Complementar 

CENTENO, Albero José. Curso de estatística aplicada à biologia. Goiânia: UFG, 1990.  

FONSECA, Jairo Simon da; MARTINS, Gilberto de Andrade. Curso de estatística. 6. ed. 

São Paulo: Atlas, 2006.  
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SOARES, José Francisco; SIQUEIRA, Arminda Lucia. Introdução a Estatística 

Médica. [S.l.]: Editora UFMG, 2002.  

SPIEGEL, Murray R; STEPHENS, Larry J. Estatística. 4. ed. Porto Alegre, RS: Bookman, 

2009.  CRESPO, Antônio Arnot. Estatística fácil. 19. ed. , atual. São Paulo: Saraiva, 

2009.   

 

14. QUÍMICA ORGÂNICA  

 

Ementa 

Estudo das propriedades do átomo de carbono (hibridização, cadeia carbônica, 

classificação) e estudo dos grupos orgânicos mais simples (alcanos, alcenos, alcinos, 

aromáticos e halogenados). Estudo das propriedades e reações dos compostos orgânicos 

mais complexos (álcoois, fenóis, éteres, nitroderivados, aminas e compostos carbonílicos). 

 

Bibliografia Básica 

Mc MURRY, J. Química Orgânica. Tradução da 6ª edição norte-americana. São Paulo: 

Thomson Learning, 2005. 

SOLOMONS, T. W. Graham. Química orgânica, 2. 9. ed. Rio de Janeiro : Editora LTC, 

2011. SOLOMONS, T. W. Graham; FRYHLE, Craig B. Química orgânica, 1: guia de 

estudo e manual de soluções. Rio de Janeiro: Editora LTC, 2005. 

 

          Bibliografia Complementar 

ALLINGER, N. L. Química orgânica. 2. ed. Rio de Janeiro: LTC, 1976. 

BERG, Jeremy Mark; TYMOCZKO, John L.; STRYER, Lubert. Bioquímica. 7. ed. Rio de 

Janeiro: Guanabara Koogan, 2014.  

FUNDAMENTOS da química: química, tecnologia, sociedade: volume único. 4. ed. São 

Paulo: Moderna, 2005. 700 p.  
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VOET, Donald. Fundamentos de bioquímica. Porto Alegre: Artmed, 2002.  

VOLHARD, K. P.; SCHORE, N. E. Química orgânica: estrutura e função. São Paulo: 

Bookan, 2004. 

 

15. FARMACOBOTÂNICA  

 

Ementa 

Introdução à Farmacobotânica; Organização morfológica e anatômica de plantas 

medicinais; Herborização e coleta, Fitotaxonomia de plantas de uso farmacêutico; 

Membrana Celular Vegetal, Protoplasto Vegetal, Botânica Aplicada, Histologia Vegetal, 

Morfologia Vegetal, Plantas Tóxicas; Preparação de exsicatas. 

 

Bibliografia básica  

CUTTER, Elizabeth Graham. Anatomia vegetal. 2. ed. São Paulo : Roca, 2013. 

RAVEN, P.H.; EVERT, R.F.; EICHHORN, S.E. Biologia Vegetal. Rio de Janeiro: 

Guanabara-Koogan, 6ª ed., 2001. 

TAIZ, L.; ZEIGER, E. Fisiologia Vegetal. 3. ed. Porto Alegre: Artes Médicas, 2004.  

 

Bibliografia Complementar  

CLEMES, Sabrina de Moraes et al. Avaliação química de folhas de plantas medicinais 

nativas utilizadas no entorno do Parque Nacional da Serra do Itajaí (PNSI). Revista 

Brasileira de Fármacia, Rio de Janeiro, v. 89, n. 1, p. 10-12., 2008. Disponível em: 

<http://www.revbrasfarm.org.br/edicoes/pdf/2008/RBF_R1_2008/pag_10a12_avaliacao_qu

imica.pdf>. Acesso em: 29 nov. 2016. 

CUNHA, A. P. da. Farmacognosia e fitoquímica. 3. ed. Lisboa: Fundacao Calouste 

Gulbenkian, 2010. ISBN 9789723111422. 

OLIVEIRA, A. Farmacognosia. 2. ed. São Paulo:  Atheneu, 2014. 
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SIMÕES, Cláudia Maria Oliveira ... [et al.]. Farmacognosia: da planta ao medicamento. 

5. ed. Florianópolis : Editora da UFSC, 2003. 

SOUZA, G. H. B. de; MELLO, J. C. P. de; LOPES, N. P. (Org.). Farmacognosia: 

coletânea científica. Ouro Preto, MG: Editora UFOP, 2012. Disponível em: 

<https://dl.dropboxusercontent.com/u/54803158/FARMACOGNOSIA%20%20%20COLE

T%C3%82NEA%20CIENT%C3%8DFICA.PDF>. Acesso em: jul. 2015. 

 

16. PARASITOLOGIA  

 

Ementa 

Estudo da morfologia, fisiologia, patogenia e ciclo biológico dos protozoários, 

helmintos e artrópodes. Grupos parasitológicos de interesse sanitário. Profilaxia e 

tratamento das principais parasitoses. 

 

Bibliografia Básica 

CIMERMA, Benjamim. Parasitologia humana e seus fundamentos gerais. 2.ed. São 

Paulo: Atheneu, 2005.  

REY, Luís. Bases da parasitologia médica. 2.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 

2002.  

REY; Luís. Parasitologia: parasitos e doenças parasitárias do homem nas Américas e 

na África. 3.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2001.  

 

Bibliografia Complementar 

AMATO, L; NETO, V.; CORRÊA, L. L. Exame parasitológico de fezes. 6ª. Ed., São 

Paulo: Sarvier, 1996. 
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GOULART, E. G.; COSTA LEITE, I. Parasitologia e micologia humana. 4ª. Ed., Cultura 

Médica, 1990. 

NEVES, DAVID PEREIRA. Parasitologia humana. 11.ed. São Paulo: Atheneu, 2005.  

PESSÔA, Samuel B. Parasitologia médica. 11. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 

1982. 

WILSON, R. Alan. Introdução a parasitologia. São Paulo: EPU, 1980 

 

17. MICROBIOLOGIA BÁSICA  

 

Ementa 

Estudo da fisiologia da célula bacteriana, métodos de controle de microgranismos, 

microbiota e patogênese bacteriana. Técnicas que permitem sua visualização (coloração), 

obtenção e culturas artificiais. Técnicas de semeadura, isolamento e identificação de 

microrganismos. 

 

Bibliografia Básica  

LEVINSON, Warren. Microbiologia médica e imunologia. Tradução de José Procópio M. 

Senna. Porto Alegre: Artmed, 2005. 

MURRAY, Patrick R. Microbiologia médica. 4. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 

2004.   

TRABULSI, Luiz Rachid. Microbiologia. 3. ed. São Paulo: Atheneu, 2002.  

 

Bibliografia Complementar  

CHAMPE, Pamela C.; HARVEY, Richard A.; FERRIER, Denise R. Microbiologia 

ilustrada. 2.ed. Porto Alegre: Artmed, 2008.  
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JAWETZ, Ernest. Microbiologia médica 13. ed. Rio de Janeiro : Guanabara Koogan, 

1980. 

KONEMAN, Elmer; et al. Diagnóstico Microbiológico. Texto e Atlas. 6ª Ed.Rio de 

Janeiro, Medsi, 2008 

PELCZAR, Michael Joseph. Microbiologia. São Paulo: McGraw Hill, 1980.  

 

18. PATOLOGIA 

 

Ementa 

Compreensão da etiopatogênese geral das doenças, estudo da fisiopatologia dos 

distúrbios do crescimento e diferenciação celular, das degenerações e morte celular, 

calcificações patológicas, distúrbios circulatórios e processo inflamatório para o 

desenvolvimento técnico científico das habilidades profissionais. 

 

Bibliografia Básica  

BRASILEIRO FILHO, G. Bogliolo: Patologia geral. 3. ed. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 2004. 

KUMAR, V., FAUSTO, N., ABBAS, A. K. Robbins & Cotran: Patologia bases 

patológicas das doenças. 7. ed. Rio de Janeiro: Elsevier. 2005.  

RUBIN, EMANUEL; et.al. Patologia: bases clinicopatológicas da medicina. 4ª ed. Rio de 

Janeiro: Guanabara Koogan, 2006. 

 

Bibliografia Complementar 

ARTCZAK,SUSAN E. Fisiopatologia básica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2005. 

FRANCO, Marcello et al. (Ed.). Patologia: processos gerais. 5.ed. São Paulo: Atheneu, 

2010. 

GANONG,WF. Fisiologia Médica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1999 
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MONTENEGRO, M. R.; FRANCO, M. Patologia, processos gerais. 4 ed. São Paulo, 

Atheneu, 1999. 

PARADISO, Catherine. Fisiopatologia. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1998. 

ROBBINS, Stanley L. Patologia. 2. ed. Rio de Janeiro : Guanabara Koogan, 1969. 

 

19. IMUNOLOGIA  

 

Ementa 

Imunidade celular; imunidade humoral, bases da imunidade, regulação da resposta 

imune; infecção, hipersensibilidade; desordens e deficiências imunitárias; auto-imunidade, 

métodos imunológicos de análise. 

 

Bibliografia Básica 

ABBAS, Abul K. et. Al. Imunologia celular e molecular . Tradução de Raimundo 

Gesteira. 4. ed. Rio de Janeiro : Revinter, 2003.  

JANEWAY, Charles A. Imunobiologia: o sistema imune na saúde e na doença. 5 ed. Porto 

Alegre: Artmed, 2002.  

ROITT, Ivan M.; DELVES, Peter J. Fundamentos de imunologia. 10. ed. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2004.  

 

Bibliografia Complementar 

AERESTRUP, F. M. Guia prático de alergia e imunologia clínica: baseado em 

evidências. São Paulo: Atheneu, 2014. 

CHAPEL, H. Imunologia para o clínico. 4. ed. Rio de Janeiro: Revinter, 2003. ISBN 

8573097108. 
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FERREIRA, A. W. Diagnóstico laboratorial das principais doenças infecciosas e auto-

imunes. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1996.  

LEVINSON, Warren. Microbiologia médica e imunologia. Porto Alegre: Artmed, 2005.  

ROITT, Ivan M. Imunologia. 6.ed. São Paulo: Manole, 2003.  

 

2º Ano/ 4º semestre 

 

20. BIOQUÍMICA  

 

Ementa 

Análise das estruturas das biomoléculas correlacionando-as com as funções 

biológicas, como os carboidratos, lipídios, águas, proteínas, ácidos nucléicos, bem como 

visando a importância bioenergética e os metabolismos dos carboidratos, proteínas e 

lipídios. Solução-tampão. 

 

Bibliografia Básica 

CHAMPE, Pamela C.; HARVEY, Richard A.; FERRIER, Denise R. Bioquímica 

ilustrada. 3. ed. Porto Alegre: Artes Médicas, 2006.  

MARZZOCO, Anita; TORRES, Bayardo Baptista. Bioquímica Básica. 2. ed. Rio de 

Janeiro Guanabara Koogan, 2007.  

NELSON, David L.; LEHNINGER, Michael M.. Princípios de Bioquímica 3. ed. São 

Paulo: Sarvier, 2002.  

 

Bibliografia Complementar 

KOOLMAN, Jan; RÖHN, Klaus-Heinrich. Bioquímica: texto e atlas. 3. ed. Porto Alegre: 

Artmed, 2005.  
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Revista Brasileira de análises clínicas. Disponível em: <http://sbac.org.br/rbac.aspx> 

Revista Brasileira de Farmácia. Disponível em: <http://www.rbfarma.org.br/> 

RIEGEL, Romeo Ernesto. Bioquímica. Rio Grande do Sul: UNISINOS, 2004.  

VOET, Donald.; VOET, Judith G.; PRATT, Charlotte W. Fundamentos de Bioquímica. 

Porto Alegre: Artmed, 2002.  

 

21. EPIDEMIOLOGIA  

Ementa 

Princípios da epidemiologia: contexto histórico, conceitos básicos (definição de área 

de atuação e uso da epidemiologia); Epidemiologia e Saúde pública: (causalidade das 

doenças, história natural da doença, estado de saúde da população); Medindo saúde e 

doença (definindo saúde e doença, medindo a ocorrência de doenças - população em risco, 

indicadores de morbidade e mortalidade, comparando a ocorrência das doenças medidas 

absolutas e comparações relativas). Epidemiologia clínica: Conceito de Risco, Testes 

diagnósticos (validade - sensibilidade, especificidade, valor preditivo positivo e negativo). 

Sistemas de informações de estatísticas vitais e de serviços de saúde. 

 

Bibliografia Básica 

JEKEL, James F. Epidemiologia, bioestatística e medicina preventiva. 2. ed. Porto 

Alegre: Artmed, 2005. 

PEREIRA, Maurício Gomes. Epidemiologia: teoria e prática. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 2005. 

ROUQUAYROL, Maria Zélia; ALMEIDA FILHO, Naomar de. Epidemiologia e saúde. 6. 

ed. Rio de Janeiro: Medsi, 2003. 

 

Bibliografia Complementar 

ALMEIDA FILHO, Naomar de. Introdução à epidemiologia. 4. ed. Rio de Janeiro : 

Medsi : Guanabara Koogan, 2006. 
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AYRES, José Ricardo de Carvalho Mesquita. Epidemiologia e emancipação. 2. ed. São 

Paulo: Hucitec, 2002. 

BONITA, R., R. Beaglehole, T. Kjellstron, Epidemiologia Básica. 2. ed. São Paulo: 

Santos, 2013.  

GORDIS, Leon. Epidemiologia. 4. Ed. Rio de Janeiro: Revinter,2010. 

Revista Brasileira de Epidemiologia. Disponível em: < 

http://www.scielosp.org/scielo.php?script=sci_serial&pid=1415-790X&nrm=iso&lng=pt>.  

 

22. BACTERIOLOGIA/MICOLOGIA  

 

Ementa 

Morfologia, fisiologia e genética das bactérias e fungos. Patogenia, isolamento, 

identificação, classificação, prevenção e controle das bactérias e fungos. 

 

Bibliografia Básica  

HARVEY, Richard A. Microbiologia ilustrada. 2. ed. Porto Alegre, RS : Artmed, 2008. 

KONEMAN, Elmer W.; WINN, Washington C. Diagnóstico microbiológico [de] 

Koneman: texto e atlas colorido. 6. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2014. 

TRABULSI, Luiz Rachid (Ed.); ALTERTHUM, Flavio (Coord.). Microbiologia. 5. ed. 

São Paulo: Atheneu, 2008. 

 

Bibliografia Complementar 

BLACK, J.G. Microbiologia: fundamentos e perspectivas. 4.ed. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2002. 

KONEMAN, Elmer; et al. Diagnóstico Microbiológico. Texto e Atlas. 6ª Ed.Rio de 

Janeiro, Medsi, 2008. 

http://www.scielosp.org/scielo.php?script=sci_serial&pid=1415-790X&nrm=iso&lng=pt
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LEVINSON, Warren. Microbiologia médica e imunologia. Porto Alegre: Artmed, 2005. 

MELNICK, Joseph L.; ADELBERG, Edward A.; BROOKS, George F. Microbiologia 

médica de Jawetz, Melnick e Aldelberg. 26. ed. Porto Alegre, RS: AMGH, 2014.  

PELCZAR, Michael Joseph. Microbiologia. São Paulo: McGraw Hill, 1980. 

 

23. GENÉTICA  

 

Ementa  

A genética humana e seu impacto na área da saúde; Bases moleculares e citológicas 

da hereditariedade; alterações cromossômicas; Herança monogênica e multifatorial. 

Genética do desenvolvimento; Genética de Populações; Genética das doenças comuns; 

Genoma humano: métodos de estudo, terapia gênica e implicações éticas; Aconselhamento 

genético e diagnóstico pré-natal das doenças genéticas. 

 

Bibliografia Básica:  

GRIFFITHS, Anthony J. F.; et al. Introdução à genética. 8. ed. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan. 2006.  

LEWIS, Ricki.Genética Humana: conceitos e aplicações. Traduzido por Paulo Armando 

Motta. 5. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2004.  

NUSSBAUM, Robert L.; MCINNES, Roderick R.; WILLARD, Huntington F. Thompson 

& Thompson genética médica. 6. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2002.  

 

Bibliografia Complementar:  

ALBERTS, B. et al. Biologia molecular da célula. 5 ed. Porto Alegre: Artmed, 2010. 

DE ROBERTIS, E. D. P; HIB, J. Bases da biologia celular e molecular. 4. ed. Rio de 

Janeiro: Guanabara Koogan, c2010. 
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JORDE. Lynn B. Genética médica . 3. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004.  

LEWIS, B. Genes IX. 9 ed. Porto Alegre: Artmed, 2009. 

SNUTAD, D. Peter. Fundamentos de genética. 2. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 

2001.  

 

24. PARASITOLOGIA CLÍNICA  

 

Ementa 

Correlação dos aspectos clínicos das principais parasitoses humanas com seu 

diagnóstico laboratorial e tratamento. Métodos de isolamento e identificação das principais 

parasitoses. 

 

Bibliografia Básica 

GOULART, E. G.; COSTA LEITE, I. Parasitologia e micologia humana. 4. ed. Rio de 

Janeiro: Cultura Médica, 1990. 

NEVES, D. P. Parasitologia humana. 11. ed. São Paulo: Atheneu, 2005. 

NEVES, D.P. Parasitologia dinâmica. 2. ed. São Paulo: Atheneu, 2006. 

 

Bibliografia Complementar  

AMATO, L; NETO, V.; CORRÊA, L. L. Exame parasitológico de fezes. 6. ed. São Paulo: 

Sarvier, 1996. 

PESSÔA, Samuel B. Parasitologia médica. 11. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 

1982. 

REY, Luís. Bases da parasitologia médica. 2. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 

2002.  
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ROCHA, A. Parasitologia: para enfermeiros, veterinários, biomédicos, nutricionistas, 

fisioterapeutas, dentistas, fonoaudiólogas, médicos e demais interessados. São Paulo: 

Rideel, 2013. 

WILSON, R. Alan. Introdução a parasitologia. São Paulo: EPU, 1980. 

 

25. QUÍMICA ANALÍTICA QUALITATIVA  

 

Ementa 

Métodos e processos analíticos instrumentais; Estudo de separação de misturas; 

determinação de propriedades físicas; análise qualitativa dos elementos químicos; análise 

de solubilidade; preparo de derivados e métodos espectroscópicos. Ácido e bases, 

indicadores ácido-base. 

 

Bibliografia Básica 

BACCAN, N.; ALEIXO; GODINHO, O. E. S. Química analítica quantitativa elementar. 

3. ed. São Paulo: Edgard Blucher, 2001. 

MUELLER, Haymo. Química analítica qualitativa clássica. Blumenau: Edifurb, 2010. 

VOGEL, Arthur Israel. Análise química quantitativa. 6. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2008.  

 

Bibliografia Complementar 

BROTTO, Maria Elizabeth (Coord.). Química geral, volume 2. 2. ed. São Paulo: Pearson 

Makron Books, 2006.  

HARRIS, D. C. Análise química quantitativa. 7. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2008.HARRIS, 

D. C. Explorando a Química Analítica. 4. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2011. 

SHRIVER, D. F.; ATKINS, P. W. Química inorgânica. 4. ed. Porto Alegre, RS: 

Bookman, 2008. 
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VAITSMAN, Delmo Santiago. Ensaios químicos qualitativos.  Rio de janeiro: 

Interciência, 1995. 

 

3ºAno/5º Semestre 

 

26. BIOLOGIA MOLECULAR 

Ementa 

Material genético. Síntese protéica. Técnicas de biologia molecular. Regulação da 

expressão gênica. 

 

Bibliografia Básica  

DE ROBERTIS, E. D. P; HIB, J. Bases da biologia celular e molecular. 4. ed. Rio de 

Janeiro: Guanabara Koogan, c2010. 

GRIFFITHS, A. J. F. et al. Introdução à genética. 8. ed. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan. 2006. 

JUNQUEIRA, Luiz Carlos Uchoa; CARNEIRO, José. Biologia celular e molecular. 8. ed. 

Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, c2005. 

 

Bibliografia Complementar  

ALBERTS, B. et al. Biologia molecular da célula. 5. ed. Porto Alegre: Artmed, 2010. 

JORDE. Lynn B. Genética médica.3. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004. 

LEWIS, B. Genes IX. 9 ed. Porto Alegre: Artmed, 2009. 

LEWIS, R. Genética Humana: conceitos e aplicações. 5. ed. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan,2004.  

LODISH, H. et. al. Biologia celular e molecular, 5 ed. Porto Alegre: Artmed, 2005. 
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NUSSBAUM, R. L.; MCINNES, R. R.; WILLARD, H. F. Thompson & Thompson 

genética médica. 6. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2002.  

 

27. IMUNOLOGIA CLÍNICA 

 

Ementa 

Fundamentos de imunologia. Avaliação da imunologia humoral e celular. 

Radioimunoensaio. Ensaio imunorradiométrico. Imunoensaio enzimático homogêneo. 

Ensaio do imunoadsorvente ligado por enzima (ELISA). Ensaios imunofluorimétricos. 

Quimiluminescência.  Bioluminescência. 

 

Bibliografia Básica  

ABBAS, Abul K. et. Al. Imunologia celular e molecular . Tradução de Raimundo 

Gesteira. 4. ed. Rio de Janeiro : Revinter, 2003.  

AERESTRUP, F. M. Guia prático de alergia e imunologia clínica: baseado em 

evidências. São Paulo: Atheneu, 2014. 

CHAPEL, H. Imunologia para o clínico. 4. ed. Rio de Janeiro: Revinter, 2003. 

 

Bibliografia Complementar 

ABBAS, Abul K.; LICHTMAN, Andrew H.; POBER, Jordan S. Cellular and molecular 

immunology. 2. ed. Philadelphia: W.B. Saunders, 1994.  

FERREIRA, A. W. Diagnóstico laboratorial das principais doenças infecciosas e auto-

imunes. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1996.  

JANEWAY , Charles A. Imunobiologia: o sistema imune na saúde e na doença.5 ed. Porto 

Alegre: Artmed, 2002. 

LEVINSON, Warren. Microbiologia médica e imunologia. Porto Alegre: Artmed, 2005.  
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ROITT, Ivan M. Imunologia. 6.ed. São Paulo: Manole, 2003.  

 

28. QUÍMICA ANALÍTICA QUANTITATIVA  

 

Ementa 

Princípios básicos da análise química quantitativa. Análise Gravimétrica: formação 

de precipitados, influência das condições de precipitação, envelhecimento de precipitados, 

contaminação de precipitados, precipitação em solução homogênia, aplicações da 

gravimetria. Análise Titrimétrica: Titrimetria de neutralização em meio aquoso e meio não 

aquoso, de complexação, de precipitação e de oxi-redução. 

 

Bibliografia Básica  

BACCAN, Nivaldo et al. Química analítica quantitativa elementar. 3. ed. São Paulo: E. 

Blücher, 2001.  

BROTTO, Maria Elizabeth (Coord.); RUSSELL, John Blair. Química geral, volume 1. 2. 

ed. São Paulo: Pearson Makron Books, 2004.  

BROTTO, Maria Elizabeth (Coord.); RUSSELL, John Blair. Química geral, volume 2. 2. 

ed. São Paulo: Pearson Makron Books, 2006.   

SOLOMONS, T. W. Graham; FRYHLE, Craig B. Química orgânica, 1: guia de estudo e 

manual de soluções. Rio de Janeiro: Editora LTC, 2005.  

VOGEL, Arthur Israel. Análise química quantitativa. 6. ed. Rio de Janeiro: Editora LTC, 

c2002. 

VOGEL, Arthur I. Química analítica qualitativa. 5. ed. São Paulo: Mestre Jou, 1981.  

 

Bibliografia Complementar  

ATKINS, P. W.; JONES, Loretta. Princípios de química: questionando a vida moderna e 

o meio ambiente. 3. ed. Porto Alegre, RS: Bookman, 2006. 
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FUNDAMENTOS da química: química, tecnologia, sociedade : volume único. 4. ed. São 

Paulo: Moderna, 2005. 

HARRIS, Daniel C. Análise química quantitativa. 8. ed. Rio de Janeiro: Editora LTC, 

2013. 

SHRIVER, D. F.; ATKINS, P. W. Química inorgânica. 4. ed. Porto Alegre, RS: 

Bookman, 2008. 

SOLOMONS, T. W. Graham; FRYHLE, Craig B. Química orgânica, 2. 9. ed. Rio de 

Janeiro: Editora LTC, 2011. 

TRINDADE, Diamantino Fernandes. Química básica experimental. 4. ed. São Paulo: 

Ícone, 2010. 

 

29. BIOQUÍMICA CLÍNICA 

 

Ementa 

Análise laboratorial para diagnóstico bioquímico e pesquisa clínica.  Interpretação e 

análise dos resultados. Disglicidemias, dislipemias, disproteínemias. Bioquímica da 

secreção hormonal, do sangue, da excreção urinária, do líquido céfalo raquidiano, da 

nutrição, do líquido espermático e enzimologia clínica.  

 

Bibliografia Básica  

LEHNINGER, A. L. Princípios de Bioquímica. 4. ed. São Paulo: Sarvier, 2006. 

LIMA, O. A.; SOARES, J. B. Métodos de laboratório aplicados à clínica: técnicas e 

interpretação. 8. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2001. 

STRYER, L. Bioquímica. 5. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2004. 

 

Bibliografia Complementar  
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BARROS, E. et al. Laboratório na prática clínica. Porto Alegre: Artmed, 2005. 

CHAMPE, Pamela C.; HARVEY, Richard A.; FERRIER, Denise R. Bioquímica 

ilustrada. 3. ed. Porto Alegre: Artes Médicas, 2006.  

DEVLIN, T. M. Manual de bioquímica com correlações clínicas. 7. ed. São Paulo: 

Edgard Blücher, 2007. 

Revista Brasileira de análises clínicas. Disponível em: <http://sbac.org.br/rbac.aspx> 

Revista Brasileira de Farmácia. Disponível em: <http://www.rbfarma.org.br/> 

 

30. FARMACOGNOSIA  

Ementa 

Estudo dos medicamentos de origem natural, sob ponto de vista de sua origem, 

extração, obtenção, diagnose e doseamento dos princípios ativos (controle de qualidade de 

produtos naturais). 

 

Bibliografia Básica 

CUNHA, A. P. da. Farmacognosia e fitoquímica. 3. ed. Lisboa: Fundacao Calouste 

Gulbenkian, 2010.  

OLIVEIRA, F. Farmacognosia: identificação de drogas vegetais. 2. ed. Rio de Janeiro: 

Atheneu, 2014.  

TAIZ, Lincoln; ZEIGER, Eduardo. Fisiologia vegetal. 5. ed. Porto Alegre, RS: Artmed, 

2013. 

 

Bibliografia Complementar  

BARREIRO, E. FRAGA, C. A. M. Química medicinal: as bases moleculares da ação dos 

fármacos. 3.ed. Porto Alegre: ArtMed, 2015. 
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BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Formulário de Fitoterápicos da 

Farmacopéia Brasileira. 1. ed. Brasília: Anvisa, 2011. Disponível 

em:<http://www.anvisa.gov.br/hotsite/farmacopeiabrasileira/conteudo/Formulario_de_Fitot

erapicos_da_Farmacopeia_Brasileira.pdf>. Acesso em: 31 mar. 2016. 

BRASIL. Farmacopeia Brasileira. Disponível em: 

<http://www.anvisa.gov.br/hotsite/cd_farmacopeia/index.htm>. Acesso em: 21 mar. 2016. 

SOUZA, G. H. B. de; MELLO, J. C. P. de; LOPES, N. P. (Org.). Farmacognosia: 

coletânea científica. Ouro Preto, MG: Editora UFOP, 2012. Disponível 

em:<https://dl.dropboxusercontent.com/u/54803158/FARMACOGNOSIA%20%20%20CO

LET%C3%82NEA%20CIENT%C3%8DFICA.PDF>. Acesso em: jul. 2015. 

SOUZA, G. H. B. de; MELLO, J. C. P. de; LOPES, N. P. (Org.). Revisões em processos e 

técnicas avançadas de isolamento e determinação estrutural de ativos de plantas 

medicinais. Ouro Preto, MG: Editora UFOP, 2012. Disponível 

em:<https://dl.dropboxusercontent.com/u/54803158/REVIS%C3%95ES%20EM%20PROCESSOS%20E%2

0T%C3%89CNICAS%20AVAN%C3%87ADAS%20DE%20ISOLAMENTO%20E%20DETERMINA

%C3%87%C3%83O%20ESTRUTURAL%20DE%20ATIVOS%20DE%20P.PDF>. Acesso em: jul. 

2015. 

 

3ºAno/6º Semestre 

 

31. FARMACOLOGIA  

 

Ementa 

Mecanismo geral de ação das drogas. Farmacocinética: absorção, distribuição, 

biotransformação e eliminação dos medicamentos. Farmacodinâmica molecular – 

receptores. Causas que modificam a ação e o efeito dos medicamentos. SNA (sistema 

nervoso autônomo): colinérgicos, anticolinesterásicos, anticolinérgicos. Adrenérgicos. 

Transmissão neuromuscular. Farmacodinâmica da dor: analgésicos, antitérmicos. 

Antiinflamatórios. Analgésicos. Fármacos usados nas doenças das vias respiratórias. 
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Fármacos usados na artrite reumatóide e doenças auto imunes. Anestésicos locais. Drogas 

usadas no aparelho digestivo. Ação dos fármacos e medicamentos no organismo. Processos 

fisiopatológicos. Mecanismos de ação, interações medicamentosas e reações adversas. Ação 

dos fármacos e medicamentos no organismo visando as áreas de assistência farmacêutica, 

farmacovigilância, farmacoepidemiologia, química de fármacos e fitofármacos. 

Interferência de algumas drogas em exames laboratoriais. 

 

Bibliografia Básica 

DALE, M. M.; RITTER, J. M.; FLOWER, R.J. Rang & Dale Farmacologia. 6. ed. Rio de 

Janeiro: Elsevier, 2007. 

GOODMAN, Louis Sanford; GILMAN, Alfred Goodman. As bases farmacológicas da 

terapêutica. 11.ed. Rio de Janeiro: McGraw Hill, c2010.  

KATZUNG, Bertram G. Farmacologia: básica & clínica. 8. ed. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, c2003. 

 

Bibliografia Complementar 

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos. 

Departamento de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos. Formulário 

terapêutico nacional 2010: Rename 2010. 2. ed. Brasília: Ministério da Saúde, 2010. 

BRUNNER, Lillian Sholtis; BRUNNER, Lillian Sholtis. Tratado de enfermagem 

médico-cirúrgica. 10. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2005. 2 v. 

DICIONÁRIO de especialidades farmacêuticas: DEF 2008/09. 37. ed. Rio de Janeiro: 

[s.n.], 2008. 

FUCHS, F. D.; WANNMACHER, L.; FERREIRA, M. B. C.. Farmacologia 

clínica: fundamentos da terapêutica racional. 3. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 

c2004.  

SILVA, P. Farmacologia. 7. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2006.  
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32. FITOQUÍMICA  

 

Ementa 

Estudar aspectos farmacológicos (química, farmacodinâmica, farmacocinética, efeitos 

adversos e tóxicos) de princípios derivados de plantas, atualmente empregados na clínica 

médica. 

 

Bibliografia Básica 

BARREIRO, E.; FRAGA, C. A. M. Química medicinal: as bases moleculares da ação dos 

fármacos. 3.ed. Porto Alegre: ArtMed, 2015.  

CUNHA, A. P. da. Farmacognosia e fitoquímica. 3. ed. Lisboa: Fundacao Calouste 

Gulbenkian, 2010.  

OLIVEIRA, F. Farmacognosia: identificação de drogas vegetais. 2. ed. Rio de Janeiro: 

Atheneu, 2014.  

WEISS, R. F.; FINTELMANN, V. Manual de fitoterapia. 11. ed. Rio de Janeiro: 

Guanabara, 2010.  

 

Bibliografia Complementar 

BASILE, A C. e ZANINI, A C.- Dicionário de medicamentos genéricos. 2 ed. São Paulo: 

Ipex Comercial Editora, 1999.  

BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Formulário de Fitoterápicos da 

Farmacopéia Brasileira. 1. ed. Brasília: Anvisa, 2011. Disponível em: 

<http://www.anvisa.gov.br/hotsite/farmacopeiabrasileira/conteudo/Formulario_de_Fitoterapicos_da_Farmacopeia

_Brasileira.pdf>. Acesso em: 31 mar. 2016. 

BRASIL. Farmacopeia Brasileira. Disponível em: < 

http://www.anvisa.gov.br/hotsite/cd_farmacopeia/index.htm>. Acesso em: 21 mar. 2016. 

SCHULZ, V.; HANSEL, R. Fitoterapia racional: um guia de fitoterapia para as ciências 

da saúde. 4. Ed. 2002. 
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SOUZA, G. H. B. de; MELLO, J. C. P. de; LOPES, N. P. (Org.). Farmacognosia: 

coletânea científica. Ouro Preto, MG: Editora UFOP, 2012. Disponível em: 

<https://dl.dropboxusercontent.com/u/54803158/FARMACOGNOSIA%20%20%20COLET%C3%82NEA

%20CIENT%C3%8DFICA.PDF>. Acesso em: jul. 2015. 

SOUZA, G. H. B. de; MELLO, J. C. P. de; LOPES, N. P. (Org.). Revisões em processos e 

técnicas avançadas de isolamento e determinação estrutural de ativos de plantas 

medicinais. Ouro Preto, MG: Editora UFOP, 2012. Disponível em: 

<https://dl.dropboxusercontent.com/u/54803158/REVIS%C3%95ES%20EM%20PROCESSOS%20E%20T

%C3%89CNICAS%20AVAN%C3%87ADAS%20DE%20ISOLAMENTO%20E%20DETERMINA%C

3%87%C3%83O%20ESTRUTURAL%20DE%20ATIVOS%20DE%20P.PDF>. Acesso em: jul. 

2015. 

 

33. FARMACOTÉCNICA 

 

Ementa 

Operações farmacêuticas. Incompatibilidades farmacêuticas. Hidróleos, Alcoóleos. 

Pós. Granulados. Comprimidos. Drágeas. Medicamento. Receita. Forma e fórmulas 

farmacêuticas. Suspensões. Emulsões. Injetáveis. Pomadas. Supositórios. Cápsulas.   

 

Bibliografia Básica 

ANSEL, H. C.; ALLEN, L.; POPOVICH, N. G. Formas farmacêuticas e sistemas de 

liberação de fármacos. 9. ed. Porto Alegre: Artmed, 2013.  

FONTES, O. L. Farmácia homeopática: teoria e prática. 2. ed. revisada e atualizada. 

Barueri: Manole, 2005. 

LACERDA, Osvaldo. Manual prático de farmacotécnica contemporânea em 

homeopatia. São Paulo: Andrei, 2000. 

 

Bibliografia Complementar 
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CAVALCANTI, Luiz Carlos. Incompatibilidades Farmacotécnicas. 2. ed. São Paulo: 

Pharmabooks, 2008. 

FERREIRA, Anderson de Oliveira. Guia prático da farmácia magistral. 3. ed. São Paulo 

: Pharmabooks, 2008. 

LIMA, U. de A. et al. (Coord.). Biotecnologia industrial: processos fermentativos e 

enzimáticos. São Paulo: Edgard Blucher, 2002. v. 3. 

REVISTA Brasileira de Ciências Farmacêuticas. São Paulo: Universidade de São Paulo, 

Faculdade de Ciências Farmacêuticas, 1999-2008. Disponível em: 

<http://www.bcq.usp.br/revista_brasileira_de_ciencias.htm>. Acesso em: 4 abr. 2016. 

SAREMBAUD, Alain. Homeopatia: conceitos básicos. 2. ed. São Paulo: Andrei, 2003.  

 

34. LIBRAS (Língua Brasileira de Sinais) 

 

Ementa 

A Língua de Sinais Brasileira (Libras): características básicas da fonologia. Noções 

básicas de léxico, de morfologia e de sintaxe com apoio de recursos audio-visuais; Noções 

de variação. Praticar Libras: desenvolver a expressão visual-espacial. 

 

Bibliografia Básica 

LIRA, Guilherme de Azambuja; SOUZA Tanya Amara Felipe de. Dicionário Digital da 

Língua Brasileira de Sinais. Brasília: Coordenadoria Nacional para a Integração de 

Pessoa Portadora de Deficiência, 2005. Disponível em: < 

http://www.ines.gov.br/dicionario-de-libras/main_site/libras.htm>. Acesso em: 1 nov. 

2016. 

PIMENTA, Nelson. Curso de libras 1: iniciante. 4. ed. Rio de Janeiro : LSB Vídeo. 

QUADROS, Ronice Muller de. Língua de sinais brasileira: estudos linguísticos. Porto 

Alegre, RS : Artmed, 2004. 

 

http://www.ines.gov.br/dicionario-de-libras/main_site/libras.htm
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Bibliografia Complementar 

CAPOVILLA, Fernando César; RAPHAEL, Walkiria Duarte; MAURICIO, Aline Cristina. 

Novo Deit-Libras: dicionário enciclopédico ilustrado trilíngue da Língua de Sinais 

Brasileira (Libras) baseado em linguística e neurociências cognitivas. São Paulo: EDUSP, 

2009.  

HONORA, Márcia; FRIZANCO, Mary Lopes Esteves. Livro ilustrado de Língua 

Brasileira de Sinais: desvendando a comunicação usada pelas pessoas com surdez. 

Revisão de Flaviana Borges da Silveira Saruta. São Paulo: Ciranda Cultural, 2009.  

PIMENTA, Nelson; QUADROS, Ronice Muller de. Curso de libras 2: básico. 1. ed. Rio 

de Janeiro: LSB Vídeo, 2009.  

RABELO, Annete Scotti. Português sinalizado: comunicação total. Goiânia: Editora 

UCG, 1992. 

SILVA, Fábio Irineu da et al. Aprendendo língua brasileira de sinais como segunda 

língua: nível básico. Santa Catarina: Ifb, [200-?]. 69 p. Disponível em: 

<http://www.palhoca.ifsc.edu.br/materiais/apostila-libras-

basico/Apostila_Libras_Basico_IFSC-Palhoca-Bilingue.pdf>. Acesso em: 05 dez. 2016. 

 

4º ano/ 7º Semestre 

 

35. UROANÁLISE E FLUIDOS CORPORAIS  

 

Ementa  

Métodos de coleta de urina. Análises bioquímicas da urina e esperma. Citologia 

qualitativa e quantitativa dos elementos figurados da urina. Espermograma. Análise 

bioquímica de cálculos renais. Análise de elementos figurados na urina e em fluidos 

corporais. Água e eletrólitos. Controle e transtornos do equilibro ácido-base.  
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Bibliografia Básica  

BURTIS, C. Fundamentos da química clínica. 5 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 

2000 

HENRY, John Bernard. Diagnósticos clínicos & tratamento por métodos laboratoriais. 

18. ed. São Paulo: Manole, 1995. 

STRASINGER, Susan King. Uroanálise e fluidos biológicos. 3. ed. São Paulo: Premier, 

1998. 

 

Bibliografia Complementar 

DEVLIN, T. M. Manual de Bioquímica com Correlações Clínicas. 7ª ed. São Paulo: 

Edgard Blücher, 2007. 

FISCHBACH, F. Manual de Enfermagem: Exames Laboratoriais e Diagnósticos. 7ª ed. 

Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2005. 

FISCHBACH, F. T.; DUNNING, M. B. Manual de enfermagem: exames laboratoriais e 

diagnósticos. 8. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2010. 

MOURA, R. A. Técnicas de laboratório. 3ª Ed. Rio de Janeiro: Atheneu, 2005. 

REY, L. Bases da parasitologia médica. 3. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2010. 

 

36. Eletiva I 

 

Ementa 

As disciplinas eletivas serão cursadas ao longo dos semestres respectivos em que 

forem oferecidas, todas com carga horária = 40h/a, podendo ser dentre elas: Homeopatia, 

Vigilância Sanitária, Farmacovigilância, Empreendedorismo e Marketing, Produtos 

Hemoterápicos, Antropologia da Saúde, Psicologia Aplicada à Saúde, gerenciamento de 

Resíduos de Serviços de Saúde, Química Analítica Instrumental, Radiofármacos e 

radioisótopos, Epidemiologia II, Interações medicamentosas, Metabolismos Celular, 
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Interpretação de Exames Laboratoriais, Tópicos Especiais em Farmácia, Tópicos Especiais 

em Atualidades, Tópicos Especiais em Farmacologia. 

 

37. QUÍMICA FARMACÊUTICA 

 

Ementa 

Introdução à Química Farmacêutica. Origem dos Fármacos. Fatores físico-químicos 

relacionados com a farmacocinética dos medicamentos. Grupo Farmacofórico. Teoria de 

Receptores. Biotransformação e Latenciação de Fármacos. Bioisosterismo na concepção de 

fármacos. Estrutura e perfil farmacocinético e farmacodinâmico dos fármacos 

antiinflamatórios, quimioterápicos, antivirais, entre outros. Mecanismos moleculares de 

ação dos fármacos. Estudo químico-farmacêutico dos principais grupos de medicamentos 

utilizados na terapêutica.  

 

Bibliografia Básica 

ANDREI, C. C. et al. Da química medicinal à química combinatória e modelagem 

molecular. Barueri: Manole, 2002. 

SILVERSTEIN, R. M., WEBSTER, F. X., KIEMLE, D. J. Identificação Espectrométrica 

de Compostos Orgânicos. 7. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2006. 

BARREIRO, E. J.; FRAGA, C. A. M. Química medicinal: as bases moleculares da ação 

dos fármacos. 3. ed. Porto Alegre: Artmed, 2014.  

 

Bibliografia Complementar 

AIACHE, Jean-Marc; AIACHE, Simone; RENOUX, Robert. Iniciação ao conhecimento 

do medicamento. 2. ed. São Paulo: Andrei, 1998. 377 p. 
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BARREIRO, Eliezer J. et al. Ações do LASSBIO na química farmacêutica medicinal. 

Revista eletrônica de farmácia, Goiânia, v. 10, n. 1, 2013. Disponível em: 

<http://www.revistas.ufg.br/index.php/REF/article/view/23562/13843>. Acesso em: 27 jun. 2016. 

DIMER, F. A. et al. Impactos da nanotecnologia na saúde: produção de medicamentos. 

Quim. Nova, São Paulo, v. 36, n. 10, p. 1520-1526, 2013. Disponível em: 

<http://quimicanova.sbq.org.br/imagebank/pdf/Vol36No10_1520_06-NE13484.pdf>. Acesso em: 11 jul. 

2016. 

MONTANARI, C. A. Química medicinal: métodos e fundamentos em planejamento de 

fármacos. São Paulo: EDUSP, 2011. 

SILVA, Tiago F. Abordagens da química medicinal para o planejamento de protótipos de 

fármacos. Rev. Virtual Quim., Rio de Janeiro, v. 5, n. 5, p.921-933, ago. 2013. Disponível 

em: <http://rvq.sbq.org.br/index.php/rvq/issue/view/32>. Acesso em: 27 jun. 2016. 

 

38. Hematologia/ Hemoterapia  

 

Ementa 

Coleta de sangue. Noções básicas de biossegurança. Técnicas de coloração para 

exames hematológicos. Hematopoiese. Eritropoiese. Leucogênese: Granulócitos e Não 

granulócitos. Anemias: Classificações e estudo fisiopatológico. Policitemias. A 

hemoglobina hemoglobinopatias. Os leucócitos: características, funções e alterações 

morfológicas. Velocidade de hemossedimentação. O hemograma: índices hematimétricos. 

Neoplasias hematologicas. Leucemias. Hemostasia e fibrinólise. Coagulopatias. 

Bibliografia Básica 

HOFFBRAND, A. V.; MOSS, P. A. H. Fundamentos em hematologia. 6. ed. Porto 

Alegre: Artmed, 2012. 464p. 

LORENZI, T.F. Manual de Hematologia. Rio de Janeiro: MEDSI, 2002. 

SANTOS, P.C.J. de L. Hematologia: métodos e interpretação. São Paulo: Roca, 2015. 
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Bibliografia Complementar 

CARVALHO, William de Freitas. Técnicas médicas de hematologia e imuno-

hematologia. Belo Horizonte: Coopmed, 1994. 

FREIRE, M. R. L. C.; CUNHA, M. C.; ANDRADE, S. P. Importância dos testes imuno-

hematológicos em receptores de sangue e a ocorrências das reações tranfusionais. Revista 

Eletrônica de Farmácia, [S.l.], v. 13, n. 1.1, maio 2016. Disponível em: 

<http://www.revistas.ufg.br/REF/article/view/40839>. Acesso em: 11 jul. 2016. 

HEMATOLOGIA: análises, coleta, doenças do sangue, tratamentos. São Paulo: Difusão 

Cultural do Livro, 2012. 

RESÍDUOS potencialmente infectantes em serviços de hemoterapia e as interfaces com as 

doenças infecciosas. Revista brasileira de enfermagem, Rio de Janeiro, v. 57, n. 6, p.706-

711, nov./dez. 2004. 

SILVA, P. H. da et al. Hematologia laboratorial: teorias e procedimentos. Porto Aletre, 

Artmed, 2015. 

 

39. Toxicologia/ Análise Toxicológica 

 

Ementa 

Noções de fitotoxicologia e farmacotoxicologia. Conceitos de agentes tóxicos. 

Estudos dos fármacos, medicamentos e drogas nos aspectos toxicocinéticos e 

toxicodinâmicos. Absorção, distribuição e eliminação de toxicantes. Mecanismos de 

biotransformação. Toxicologia Industrial, agrícola, alimentar, social e ambiental. Aspectos 

da toxicologia forense. Dinâmica de xenobióticos.  Estratégia de coleta, execução e 

interpretação analítica. Intoxicações causadas por diferentes xenobióticos. Principais órgãos 

atingidos por agentes químicos. Agente etiológico responsável por intoxicação. 

Programação de análise clínico-laboratorial toxicológica. Escolha, coleta e preservação de 
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amostras biológicas destinadas à análise toxicológica. Interpretação de resultados de 

exames toxicológicos. 

 

Bibliografia Básica 

MICHEL, Oswaldo da Rocha. Toxicologia ocupacional. Rio de Janeiro (RJ): Revinter, 

c2000. 302p 

MOREAU, Regina Lúcia de Moraes; SIQUEIRA, Maria Elisa Pereira B. de. Toxicologia 

analítica. Rio de Janeiro (RJ): Guanabara Koogan, c2008. 

OGA, S.; CAMARGO, M. M. de A.; BATISTUZZO, J. A. de O. Fundamentos de 

toxicologia. 3. ed. São Paulo: Atheneu, 2008.  

 

Bibliografia Complementar 

CHASIN, A. A. M. et. al. Validação de métodos em análises toxicológicas: uma abordagem 

geral. Rev. Bras. Toxicol., 11 (1): 1-6, 1998. 

FARIAS, R. F. Introdução à química forense. Campinas, SP: Editora Átomo, 2007. 

GOODMAN, L. S.; GILMAN, A. G. As bases farmacológicas da terapêutica. 11. ed. Rio 

de Janeiro: McGraw Hill, c2010. 

LARINI, L. Toxicologia. 3ª ed. São Paulo, SP: Editora Manole, 1997. 

LIMA, D. R. Manual de farmacologia clínica, terapêutica e toxicologia. 2. ed. Rio de 

Janeiro: Guanabara Koogan, 1993. 

OLSON, Kent R. et al. Seizures associated with poisoning and drug overdose. The 

American Journal of Emergency Medicine, v. 12, n. 3, p. 392-395, maio 1994. 

Disponível em: http://www.ajemjournal.com/article/0735-6757(94)90185-6/pdf. Acesso em: 27 jun. 

2016. 
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40. TECNOLOGIA FARMACÊUTICA E DERMOCOSMÉTICOS 

 

Ementa 

Tecnologia de produção de medicamentos. Tecnologia dos injetáveis. Tecnologia 

dos colírios. Tecnologia das emulsões Tecnologia das suspensões. Tecnologia dos pós.  

Tecnologia dos comprimidos. Tecnologia farmacêutica de última geração.  Introdução à 

cosmetologia. Matérias-primas para uso dermocosmético. Importância e ação do excipiente. 

Aplicação das BPF na elaboração de preparações dermocosméticas. Legislação dos 

produtos dermocosméticos. Desenvolvimento de produtos dermocosméticos. 

 

Bibliografia Básica 

ALLEN, L. V.; ANSEL, H. C.; POPOVICH, N. G. Formas farmacêuticas e sistemas de 

liberação de fármacos. 9. ed. Porto Alegre, RS: Artmed, 2013.  

COSTA, A. Tratado Internacional de cosmecêuticos. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 2012. 

MATOS, S. P. Cosmetologia aplicada. São Paulo: Saraiva, 2014. 

 

Bibliografia Complementar 

BATISTUZZO, J.A.O., ITAYA, M., ETO, Y. Formulário Médico-Farmacêutico. 3ªed. 

São Paulo: Pharmabooks Editora, 2006. 

CAMPOS, Andressa Gonçalves Cavalcanti et al. Os nanocosméticos no envelhecimento 

facial: revisão de literatura. Revista da Universidade Vale do Rio Verde, v. 13, n. 1, p. 548-

556, jul. 2015. Disponível em: 

<http://revistas.unincor.br/index.php/revistaunincor/article/view/2010/pdf_330>. Acesso em: 27 jun. 2016. 

DEF – Dicionário de especialidades farmacêuticas. São Paulo: Editora de Publicações 

Científicas, 2001/2002  
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GONCALVES, Gisele Mara Silva; CAMPOS, Patrícia Maria Berardo Gonçalves Maia. 

Aplicação de métodos de biofísica no estudo da eficácia de produtos dermocosméticos. 

Braz. J. Pharm. Sci.,  São Paulo, v. 45, n. 1, p. 1-10, mar.  2009. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1984-82502009000100002&lng=pt&nrm=iso>. 

Acesso em: 12 jul. 2016. 

OLIVEIRA, Ângela Zélia Moreira de. Desenvolvimento de formulações cosméticas com 

ácido hialurónico. 2009. 99 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Mestrado em Tecnologia 

Farmacêutica, Faculdade de Farmácia, Universidade do Porto, Porto, 2009. Disponível em: 

<https://repositorio-aberto.up.pt/bitstream/10216/44681/2/DISSERTAÃO.pdf>. Acesso 

em: 27 jun. 2016. 

SILVA, Elton Clementino da; PAOLA, Maria Valéria Robles Velasco de; MATOS, Jivaldo 

do Rosário. Análise térmica aplicada à cosmetologia. Rev. Bras. Cienc. Farm., São Paulo, 

v. 43, n. 3, p. 347-356, set. 2007. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1516-93322007000300004&lng=pt&nrm=iso>. 

Acesso em: 27 jun. 2016. 

 

41. Assistência Farmacêutica 

 

Ementa 

Princípios da Atenção Farmacêutica. Contexto mundial e brasileiro da Atenção 

Farmacêutica. Implementação da Atenção Farmacêutica frente às mudanças do mercado e 

do perfil do paciente. Padronização do método em assistência Farmacêutica. Fluxo de 

decisões. Atitudes e comportamento no atendimento. Relacionamento médico-paciente-

farmacêutico. Adesão ao tratamento e fidelização ao estabelecimento farmacêutico. Prática 

da assistência Farmacêutica: técnicas de entrevista e acompanhamento; modelos de 

protocolos de atendimento, monitorização do tratamento e acompanhamento do paciente.  

 

Bibliografia Básica 
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ACURCIO, F. de A. (org.). Medicamentos: políticas, assistência farmacêutica, 

farmacoepidemiologia e farmacoeconomia. [S. l.]: COOPMED, 2012. 

CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA. Organização jurídica da profissão 

farmacêutica. Brasília. 2000. 

GOMES, M. J. V. de M.; REIS, A. M. M. Ciências farmacêuticas: uma abordagem em 

farmácia hospitalar. São Paulo: Atheneu, 2006. 

 

Bibliografia Complementar 

ANGONESI, Daniela. Dispensação farmacêutica: uma análise de diferentes conceitos e 

modelos. Ciênc. saúde coletiva,  Rio de Janeiro ,  v. 13, supl., p. 629-640,  abr.  2008. 

Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-

81232008000700012&lng=pt&nrm=iso>. Acessos em: 12 jul. 2016.   

BARROS, J.A.C. Políticas farmacêuticas: a serviço dos interesses da saúde? Brasília: 

UNESCO, 2004. Disponível em: 

<http://www.cff.org.br/userfiles/file/noticias/Politicas%20Farmaceuticas%20Versao%20Final.pdf>. Acesso 

em: 12 jul. 2016. 

CORRER, C. J. A prática farmacêutica na farmácia comunitária. Porto Alegre: Artmed, 

2013. 

MARIN, N. (Org.). Assistência farmacêutica para gerentes municipais. Rio de Janeiro: 

Opas, 2003. Disponível em: 

<http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/saude/arquivos/assistenciafarmaceutica/afgm.pdf>. 

Acesso em: 12 jul. 2016. 

SCHOSTACK, J. Atenção farmacêutica. 1. ed. EPUB Editora De Publi Biomedicas Ltda, 

2004. 

 

42. Eletiva II 
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Ementa 

As disciplinas eletivas serão cursadas ao longo dos semestres respectivos em que 

forem oferecidas, todas com carga horária = 40h/a, podendo ser uma das que segue: 

Homeopatia, Vigilância Sanitária, Farmacovigilância, Empreendedorismo e Marketing, 

Produtos Hemoterápicos, Antropologia da Saúde, Psicologia Aplicada à Saúde, 

gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde, Química Analítica Instrumental, 

Radiofármacos e radioisótopos, Epidemiologia II, Interações medicamentosas, 

Metabolismos Celular, Interprestação de Exames Laboratoriais, Tópicos Especiais em 

Farmácia, Tópicos Especiais em Atualidades, Tópicos Especiais em Farmacologia. 

 

4ºAno/8º Semestre 

 

43. FARMÁCIA HOSPITALAR  

 

Ementa 

Uso seguro e racional de medicamentos e correlatos. Planos assistencial, preventivo 

e de investigação. Eficácia da ação terapêutica. Atividades hospitalares e seus profissionais. 

Prevenção da saúde dos pacientes internos e externos do hospital. Administração e 

gerenciamento hospitalar. Distribuição e dispensação, manipulação/produção de 

medicamentos. 

 

Bibliografia Básica 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. Informação e documentação 

– Referências – Elaboração: NBR 6023. Rio de Janeiro, ago. 2000. 

GOMES, M.J.V.M. Ciências Farmacêuticas: uma abordagem em farmácia hospitalar. São 

Paulo: Atheneu, 2001. 
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VASCONCELOS, M.J. & REIS, A.M.M. Ciências Farmacêuticas - Uma Abordagem 

em Farmácia Hospitalar. São Paulo: Atheneu, 2001. 

 

Bibliografia Complementar  

CAVALLINI, M.E.  & BISSON, M.P. Farmácia hospitalar: um enfoque em sistemas de 

saúde. 1ª ed. São Paulo: Manole, 2002.  

CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA (BRASIL). Manual básico de farmácia 

hospitalar. Brasília, DF: Conselho Federal de Farmácia, 1997. 

MINISTÉRIO DA SAÚDE. Guia básico para farmácia hospitalar. Imprensa Nacional. 

1994 

MINISTÉRIO DA SAÚDE. Guia de Farmácia Hospitalar. Brasília, 1998. 

SANTOS, G. A. dos. Gestão de farmácia hospitalar. 4. ed. São Paulo: Senac, 2016. 

 

44. FARMACOLOGIA CLÍNICA 

 

Ementa 

Principais indicações, posologia, efeitos adversos e interações medicamentosas de 

fármacos utilizados na prática clínica. Farmacologia clínica da dor, da inflamação e da 

alergia, das infecções, das neoplasias, do sistema nervoso central, do sistema respiratório, 

do sistema digestivo e do sistema endócrino. Por meio de estudos de casos clínicos, 

aprofundar o estudo da farmacoterapia. 

 

Bibliografia Básica 

FUCHS, F.D.; WANNMACHER, L.; FERREIRA, M.B.C. Farmacologia Clínica. 3ª ed. 

Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2004. 

KATZUNG, B.G. Farmacologia Básica e Clínica. 9ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 2006.  
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LIMA, Darcy Roberto. Manual de farmacologia clínica, terapêutica e toxicologia. 2ª. ed. 

Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1993. 

 

Bibliografia Complementar  

 

DALE, M. M.; RITTER, J. M.; FLOWER, R.J. Rang & Dale Farmacologia. 6. ed. Rio de 

Janeiro: Elsevier, 2007. 

DICIONÁRIO de especialidades farmacêuticas: DEF 2008/09. 37. ed. Rio de Janeiro: 

[s.n.], 2008. 

DUNCAN, B., SCHMIDT, M.I., GIUGLIANI, E.R.J. Medicina Ambulatorial. 4ª ed. 

Porto Alegre: Artmed, 2006. 

GILMAN, A. G. GOODMAN, L. S. RALL, T. W. MURAD, F. As bases farmacológicas 

da terapêutica. 10ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2003. 

SILVA, Penildon. Farmacologia. 7ª. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2006. 

 

45. POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE 

 

Ementa 

Estudam a evolução histórica das políticas de saúde no Brasil, a reforma sanitária e 

construção da hegemonia do projeto neoliberal. Compreender e situar o papel do Sistema 

Único de Saúde, conhecendo os princípios políticos, epidemiológicos e administrativos que 

o nucleiam. 

 

Bibliografia Básica  

BRASIL. Ministério da Saúde. A construção do SUS: histórias da reforma sanitária e do 

processo participativo. Brasília: Ministério da Saúde, 2006. 297 p., 21 cm. (Série I. História 

da Saúde no Brasil). 
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COHN, Amélia et al. A saúde como direito e como serviço. 5. ed. São Paulo: Cortez, 2008. 

164 p. 

FINKELMAN,  J  (Org.). Caminhos da saúde pública no Brasil.  Rio  de  Janeiro: Editora 

Fiocruz, 2002.326 p. Disponível em: < 

http://static.scielo.org/scielobooks/sd/pdf/finkelman-9788575412848.pdf> . Acesso em: 8 

dez. 2016. 

 

Bibliografia Complementar  

Acta Paul Enferm. V. 20 N. 2, página 109 – 242. Abr/junho2007 

Caderno de Saúde Pública. Vol. 23 número 3. 

FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ. A saúde no Brasil em 2030: prospecção estratégica do 

sistema de saúde brasileiro: desenvolvimento, Estado e políticas de saúde. volume 1. Rio de 

Janeiro : Fiocruz, 2013. Disponível em: 

http://static.scielo.org/scielobooks/895sg/pdf/noronha-9788581100159.pdf. Acesso em: 8 

dez. 2016. 

PAIM, Jairnilson Silva; FILHO ALMEIDA, Naomar. A crise da saúde pública e a utopia 

da saúde coletiva. Salvador: Casa da Qualidade, 2000. 125 p. 

Revista Brasileira de Enfermagem (Reben), volume 60. N° 3, maio-junho 2007. 

 

46. NUTRIÇÃO CLÍNICA 

 

 Ementa 

  Avaliação nutricional dos pacientes; interações entre drogas, alimentos e 

nutrientes; cuidados e procedimentos nutricionais na doença. O farmacêutico na nutrição 

clínica: alimentação enteral e parenteral; normatização.  

 

Bibliografia Básica 

http://static.scielo.org/scielobooks/895sg/pdf/noronha-9788581100159.pdf
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ABBAS, Abul K.; FAUSTO, Nelson; KUMAR, Vinay (Coord.). Robbins e Cotran: 

Patologia: bases patológicas das doenças. 7. ed. Rio de Janeiro, RJ: Elsevier, 2005.  

KATHELEEN, Mahan; ESCOTT-STUMP, Sylvia. Krause Alimentos, Nutrição e 

Dietoterapia.11 ed. São Paulo: Roca, 2005. 

KUMAR, Vinay; COLLINS, Tucker; COTRAN, Ramzi S. Robbins: Patologia estrutural 

e funcional. 6. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2000. 

 

Bibliografia Complementar 

CUNHA, Rosane Marylia Viana et al. Prospecção tecnológica de emulsões lipídicas em 

terapia nutricional parenteral. GEINTEC-Gestão, Inovação e Tecnologias, v. 5, n. 2, p. 

2066-2081, 2015. 

DOS SANTOS, Antônia Samara Melo et al. Relação entre a composição corporal e o 

estado nutricional de pacientes sob tratamento de hemodiálise. Revista Ciência & 

Saberes-Facema, v. 1, n. 2, 2015. 

DUTRA-DE-OLIVEIRA, José Eduardo; MARCHINI, Julio Sérgio. Ciências nutricionais. 

São Paulo: Sarvier, 1998.  

MAHAN, L. K. Krause: alimentos, nutrição e dietoterapia 10. ed. São Paulo: Roca, 2002 

MARILENE, Pinheiro Euclides.  Nutrição do Lactente: Base Científica para uma 

alimentação saudável. 2. ed. Rio de janeiro: Guanabara, 2000. 

 

47. CONTROLE DE QUALIDADE 

 

Ementa 

Garantia de qualidade. Conceitos de Boas Práticas de Laboratório (BPL). 

Terminologia utilizada em BPL. Unidade operacional e equipamentos. Condução de 

estudos e documentação. Arquivos de dados, requisição de material. Unidade de garantia de 

qualidade. Controle da qualidade analítica. Credenciamento dos laboratórios. Princípios de 
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Boas Práticas de Laboratório Clínico e analítico Procedimentos Operacionais Padrão 

(POPs). Gerenciamento laboratorial. Validação e programas interlaboratoriais de controle 

de qualidade. Controle de qualidade e o processo de produção, considerando a pesquisa, 

desenvolvimento e produção de rotina, em conformidade com as normas de boas práticas 

de manipulação e regulamentos técnicos indústrias de cosméticos, farmacêuticas e 

fitoterápicas. 

 

Bibliografia Básica  

LEITE, F. Validação em Análise Química, Editora Átomo, São Paulo, 1998. 

PINTO, T.J.A. Controle biológico de qualidade de produtos farmacêuticos, correlatos e 

cosméticos. São Paulo: Atheneu Editora, 2000. 

PRISTA, L. V. M. Técnica farmacêutica e farmácia galênica. Lisboa: Fundação Calouste 

Gulbenkian, 2000. 

 

Bibliografia Complementar  

AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (Brasil). Farmacopeia 

brasileira: volume 1 - métodos. 5. ed. Brasília: Anvisa, 2010.   

AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (Brasil). Farmacopeia 

brasileira: volume 2 - monografias. 5. ed. Brasília: Anvisa, 2010.   

HIRATA, Mario Hiroyuki; MANCINI FILHO, Jorge. Manual de biossegurança. São 

Paulo: Manole, 2002.  

MASTROENI, Marco Fabio. Biossegurança aplicada a laboratórios e serviços de 

saúde. 2.ed. São Paulo: Atheneu, 2006. 

ROCHA, Tiago Galdino; GALENDE, Sharize Betoni. A importância do controle de 

qualidade da indústria farmacêutica. Revista UningÁ Review, Maringá, v. 20, n. 2, p.97-

103, out. 2014. Disponível em: 

<http://www.mastereditora.com.br/periodico/20141106_165613.pdf>. Acesso em: 8 dez. 

2016. 
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48. Tecnologia/ Análise de alimentos 

 

Ementa 

Características naturais dos alimentos. Propriedades organolépticas e nutricionais. 

Técnicas usuais de conservação dos alimentos. Embalagens. Tecnologia de Frutas e 

Hortaliças, de Leites e derivados, dos Cereais, de Carnes e Pescados, de Óleos e Gorduras, 

Bebidas e Rações diversas. Importância do estudo sensorial dos alimentos (métodos 

objetivos e subjetivos). Métodos de análise bromatológica. 

 

Bibliografia Básica 

FRANCO, G. Tabela de composição química dos alimentos. 9. ed. Rio de Janeiro: 

Atheneu, 2001. ISBN 8573791349 

DAMODARAN, S.; PARKIN, K. L.; FENNEMA, O. R. Química de alimentos de 

Fennema. 4. ed. Porto Alegre: Artmed, 2010.  

NESPOLO, C. R. et al. Práticas em tecnologia de alimentos. Porto Alegre: Artmed, 2015. 

 

Bibliografia Complementar 

ARAÚJO, et al. (Org.). Alquimia dos alimentos. 3. ed. Brasília: Snac, 200-? ISBN 

9788562564383. 

ORDÓÑEZ, J. A. et al. Tecnologia de alimentos: componentes dos alimentos e processos. 

Porto Alegre: Artmed, 2005. v. 1. 

PHILIPPI, S. T. Nutrição e técnica dietética. 3. ed. São Paulo: Manole, 2014. 

VIDAL, Andressa Meirelles et al. A ingestão de alimentos funcionais e sua contribuição 

para a diminuição da incidência de doenças. Caderno de Graduação - Ciências 

Biológicas e da Saúde - UNIT, [S.l.], v. 1, n. 1, p. 43-52, out. 2012. Disponível em: 

<https://periodicos.set.edu.br/index.php/cadernobiologicas/article/view/284>. Acesso em: 7 

abr. 2016. 
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REVISTA NUTRIRE. São Paulo: Sociedade Brasileira de Alimentação e Nutrição, [19-?]. 

Disponível em: <http://www.sban.org.br/revista_acervo/indice.php>. Acesso em: 7 abr. 

2016. 

 

5º ano/ 9º Semestre 

 

49. Educação Ambiental 

 

Ementa 

A evolução da consciência global sobre meio ambiente e desenvolvimento; Padrões 

de produção, consumo e suas relações com saúde humana e meio ambiente; Doenças 

emergentes e reemergentes, saúde e ambiente. Política ambiental no Brasil; Vigilância ao 

meio ambiente: papel do estado, das empresas e dos movimentos sociais; A construção de 

indicadores em saúde ambiental: constituição de um sistema de indicadores sócio-

ambientais; Educação ambiental como estratégia para o desenvolvimento sustentável e o 

papel do farmacêutico. 

 

Bibliografia Básica  

ATKINS, P. W.; JONES, Loretta. Princípios de química: questionando a vida moderna 

e o meio ambiente. 3. ed. Porto Alegre, RS: Bookman, 2006. xv, 968 p. 

DIAS, Genebaldo Freire. Educação ambiental: princípios e práticas. 9. ed. São Paulo: Gaia, 

2011. 

ROUQUAYROL, Maria Zélia; ALMEIDA FILHO, Naomar de. Epidemiologia e saúde. 6. 

ed. Rio de Janeiro: Medsi, 2003. 

 

Bibliografia Complementar 
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BARCHIFONTAINE, Christian de Paul de; PESSINI, Leo. Problemas atuais de bioética. 

7. ed. São Paulo: Edições Loyola, 2005. 

FELTRE, R. Fundamentos da química: química, tecnologia, sociedade: volume único. 4. 

ed. São Paulo: Moderna, 2005. 700 p.  

MASTROENI, Marco Fabio. Biossegurança aplicada a laboratórios e serviços de 

saúde. 2.ed. São Paulo: Atheneu, 2006.  

RUSCHEINSKY, Aloísio (Org.). Educação ambiental: abordagens múltiplas. 2. ed. Porto 

Alegre, RS: Penso, 2012. 

VAITSMAN, Delmo Santiago. Ensaios químicos qualitativos.  Rio de janeiro: 

Interciência, 1995. 

 

50. Eletiva III 

 

Ementa 

 

As disciplinas eletivas serão cursadas ao longo dos semestres respectivos em que 

forem oferecidas, todas com carga horária = 40h/a, podendo ser uma das que segue: 

Homeopatia, Vigilância Sanitária, Farmacovigilância, Empreendedorismo e Marketing, 

Produtos Hemoterápicos, Antropologia da Saúde, Psicologia Aplicada à Saúde, 

gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde, Química Analítica Instrumental, 

Radiofármacos e radioisótopos, Epidemiologia II, Interações medicamentosas, 

Metabolismos Celular, Interprestação de Exames Laboratoriais, Tópicos Especiais em 

Farmácia, Tópicos Especiais em Atualidades, Tópicos Especiais em Farmacologia. 

 

51. ESTÁGIO SUPERVISIONADO 1 + ambiência 

Formação prática da atuação do farmacêutico em diferentes áreas desenvolvendo  

atividades como: coleta de material para análise, conservação das amostras, preparo de 



174 

 

 

 

soluções e padrões, controle da qualidade das análises, validação analítica e instrumental, 

aferição de instrumental analítico, execução das análises, avaliação da significância do 

resultado obtido, acompanhamento do laudo, discussão de casos. Exercício dos 

conhecimentos teórico-práticos adquiridos. Gerenciamento de Recursos Humanos e 

Materiais; Desenvolvimento de trabalho em equipe, ética, conhecimentos gerais dos 

fundamentos administrativos e de relações interpessoais.  Visão humanística. 

Manipulação e dispensação alopática, fitoterápica e homeopática ambulatorial 

hospitalar. Gerenciamento de Recursos Humanos e Materiais. Trabalho em Equipe. Ética 

no trabalho de saúde. Conhecimentos gerais dos fundamentos administrativos. Visão 

humanística. 

Desenvolvimento de atividades práticas relacionadas ao exercício da profissão 

farmacêutica contemplando as áreas de análises clínica em Bacteriologia, Micologia, 

Parasitologia, Hematologia e Uroanalise e Fluidos corporais. 

 

52. ESTÁGIO SUPERVISIONADO 2 + ambiência 

Formação prática da atuação do farmacêutico em diferentes áreas desenvolvendo  

atividades como: coleta de material para análise, conservação das amostras, preparo de 

soluções e padrões, controle da qualidade das análises, validação analítica e instrumental, 

aferição de instrumental analítico, execução das análises, avaliação da significância do 

resultado obtido, acompanhamento do laudo, discussão de casos. Exercício dos 

conhecimentos teórico-práticos adquiridos. Gerenciamento de Recursos Humanos e 

Materiais; Desenvolvimento de trabalho em equipe, ética, conhecimentos gerais dos 

fundamentos administrativos e de relações interpessoais.  Visão humanística. 

Manipulação e dispensação alopática, fitoterápica e homeopática ambulatorial 

hospitalar. Gerenciamento de Recursos Humanos e Materiais. Trabalho em Equipe. Ética 

no trabalho de saúde. Conhecimentos gerais dos fundamentos administrativos. Visão 

humanística. 
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Desenvolvimento de atividades práticas relacionadas ao exercício da profissão 

farmacêutica contemplando as áreas de análises clínica em Bacteriologia, Micologia, 

Parasitologia, Hematologia e Uroanalise e Fluidos corporais. 

 

53. Projeto de Iniciação Científica II – TCC II 

 

Ementa 

Elaboração do TCC. Aplicação das normas vigentes na instituição para elaboração 

do TCC.  

 

Temas abordados na formação  

Relações Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS).  

 

Bibliografia Básica 

CERVO, Amado Luiz; BERVIAN, Pedro Alcino; SILVA, Roberto da. Metodologia 

científica. 6. ed. São Paulo: Prentice-Hall, 2007. 

FACHIN, Odília. Fundamentos de metodologia. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2005. 

GIL, Antonio Carlos. Métodos e técnicas de pesquisa social. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2007. 

 

Bibliografia Complementar 

GARCEZ, Lucília. Técnica de redação: o que é preciso saber para escrever bem. 2. ed. 

São Paulo: Martins Fontes, 2004.  

GARCIA, Othon M. Comunicação em prosa moderna: aprenda a escrever, aprendendo a 

pensar. 23. ed. Rio de Janeiro: FGV, 2003. 

HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto; FERNÁNDEZ COLLADO, Carlos; BAPTISTA 

LUCIO, María del Pilar. Metodologia de pesquisa. 5. ed. Porto Alegre, RS: Penso, 2013. 
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KOLLER, Silvia Helena; COUTO, Maria Clara P. de Paula; HOHENDORFF, Jean Von 

(Org.). Manual de produção científica. Porto Alegre, RS: Penso, 2014. 

YIN, Robert K. Estudo de caso: planejamento e métodos. 4. ed. Porto Alegre, RS: 

Bookman, 2010. 248 p. 

 

54. Eletiva IV 

 

Ementa 

As disciplinas eletivas serão cursadas ao longo dos semestres respectivos em que 

forem oferecidas, todas com carga horária = 40h/a, podendo ser uma das que segue: 

Homeopatia, Vigilância Sanitária, Farmacovigilância, Empreendedorismo e Marketing, 

Produtos Hemoterápicos, Antropologia da Saúde, Psicologia Aplicada à Saúde, 

Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde, Química Analítica Instrumental, 

Radiofármacos e radioisótopos, Epidemiologia II, Interações medicamentosas, 

Interpretação de Exames Laboratoriais, Tópicos Especiais em Farmácia, Tópicos Especiais 

em Atualidades, Tópicos Especiais em Farmacologia. 

 

DISCIPLINAS ELETIVAS 

 

55. Homeopatia 

 

Ementa 

Introdução à homeopatia, Farmacopéias homeopáticas. Princípios básicos da 

homeopática. Fundamentos da homeopatia. Conceitos e definições em homeopatia. 

Nomenclatura, sinonímia, abreviaturas e símbolos. Origem dos medicamentos 

homeopáticos; insumos inertes em homeopatia. Procedimentos gerais em homeopatia. 

Métodos de preparação das formas farmacêuticas básicas. Métodos de preparação das 

formas farmacêuticas derivadas. Formas farmacêuticas de uso interno: sólidos e líquidos. 
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Formas farmacêuticas de uso externo: sólidos e líquidos. Formulações farmacêuticas. 

Bioterápicos. Rotulagem: tipos de receituário em homeopatia. Legislação para farmácia 

homeopática. Controle de qualidade em homeopatia. 

 

Bibliografia Básica 

FONTES, Olney Leite. Farmácia homeopática: teoria e prática. Colaboração de Amarilys 

de Toledo Cesar. 4. ed. rev. e atual. Barueri, SP: Manole, 2012. 

LACERDA, Paulo de. Manual prático de farmacotécnica contemporânea em 

homeopatia. São Paulo: Organização Andrei Ed., 1994. 173 p. 

SAREMBAUD, Alain. Homeopatia: conceitos básicos. 2. ed. rev. e ampl. São Paulo: 

Organização Andrei Editora, 2003. 309 p. 

 
Bibliografia Complementar 

AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (BRASIL). Farmacopeia 

homeopática brasileira. 3. ed. Brasília: ANVISA, 2011. Disponível em: < 

http://www.anvisa.gov.br/hotsite/farmacopeiabrasileira/conteudo/3a_edicao.pdf>. Acesso 

em: 3 nov. 2016. 

ISRAEL, Ana Lia Martins. Atenção, dispensação e prescrição farmacêuticas em 

homeopatia. 2016. 104 f. Monografia (Especialização) - Curso de Homeopatia, Centro 

Alpha de Ensino, São Paulo, 2016. Disponível em: 

<http://pesquisa.bvs.br/brasil/resource/pt/hom-11136>. Acesso em: 8 dez. 2016. 

NUNES, Laila A. de Souza; ABRAHÃO, Fabiana. A homeopatia como a arte de cuidar em 

saúde: análise da percepção dos usuários do SUS sobre o trabalho de homeopatia na cidade 

de Macaé/RJ. Revista de Homeopatia, São Paulo, v. 79, n. 1/2, p.17-35, jan. 2016. 

Disponível em: <http://aph.org.br/revista/index.php/aph/article/view/369/410>. Acesso em: 

8 dez. 2016. 

SCHELINI, Gabriela Violini. Homeopatia: uma reflexão sobre a prática integrativa. 2016. 

31 f. Monografia (Especialização) - Curso de Homeopatia, Centro Alpha de Ensino, São 

Paulo, 2016. Disponível em: <http://pesquisa.bvs.br/brasil/resource/pt/hom-11232>. 

Acesso em: 08 dez. 2016.  

 

http://www.anvisa.gov.br/hotsite/farmacopeiabrasileira/conteudo/3a_edicao.pdf
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56. VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

 

Ementa 

Legislação normativa vigente: produção, comercialização, prescrição, informação e 

dispensação de medicamentos. Legislação do Sistema Único de Saúde e da vigilância 

sanitária.  Aspectos éticos da profissão farmacêutica. 

 

Bibliografia Básica 

BARTOLO, Alice Teixeira, CUNHA, Bruno Carlos de A. Assistência farmacêutica: lei 

599173 anotada e comentada. São Paulo: Ed. Atheneu LTDA, 1989. 

LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Ministério da 

Saúde. 

ROZENFELD, Suely; GUARALDO, Lusiele. Aspectos do contexto social atual e sua 

influência nas ações da vigilância de medicamentos. Vigilância Sanitária em Debate: 

Sociedade, Ciência & Tecnologia, v. 4, n. 3, p. 13-17, 2016. Disponível em: < 

https://www.visaemdebate.incqs.fiocruz.br/index.php/visaemdebate/article/view/761>. 

Acesso em: 08 dez. 2016. 

Bibliografia Complementar 

CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA. Resolução nº 539, de 22 de outubro de 2010. 

Ementa: Dispõe sobre o exercício profissional e as atribuições privativas e afins do 

farmacêutico nos Órgãos de Vigilância Sanitária, e dá outras providências. Disponível em: 

< http://www.cff.org.br/userfiles/file/resolucoes/539.pdf>. Acesso em: 08 dez. 2016. 

COSTA, E. A. (Org.). Vigilância sanitária: temas para debate. Salvador: EDUFBA, 2009. 

237 p. Disponível em: < http://static.scielo.org/scielobooks/6bmrk/pdf/costa-

9788523208813.pdf>. Acesso em: 8 dez. 2016. 

PONTES JUNIOR, Durval Martins et al . A definição de medicamentos prioritários para o 

monitoramento da qualidade laboratorial no Brasil: articulação entre a vigilância sanitária e 

a Política Nacional de Medicamentos. Cad. Saúde Pública, Rio de Janeiro, v. 24, n. 9, p. 

https://www.visaemdebate.incqs.fiocruz.br/index.php/visaemdebate/article/view/761
http://www.cff.org.br/userfiles/file/resolucoes/539.pdf
http://static.scielo.org/scielobooks/6bmrk/pdf/costa-9788523208813.pdf
http://static.scielo.org/scielobooks/6bmrk/pdf/costa-9788523208813.pdf
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2081-2090, set.  2008. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-

311X2008000900014&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 8 dez. 2016. 

ROZENFELD, S. (Org.). Fundamentos da Vigilância Sanitária. Rio de Janeiro: Editora 

Fiocruz, 2000. 301 p. Disponível em: < 

http://static.scielo.org/scielobooks/d63fk/pdf/rozenfeld-9788575413258.pdf>. Acesso em: 8 

dez. 2016. 

BUENO, Eduardo; AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (Brasil). À 

sua saúde: a vigilância sanitária na história do Brasil. Brasília: Anvisa, 2005. 207 p. 

 

57. FARMACOVIGILÂNCIA 

Farmacoterapia documentada, Análise da natureza da robustez da prova científica. 

Pesquisa de evidência científica em suporte eletrônico. Avaliação da relação 

risco/benefício. Farmacovigilância. Normas de orientação terapêutica. Terapêuticas 

aplicadas aos diversos sistemas e a grupos de doenças. 

 

Bibliografia Básica 

GOODMAN, Louis S., GILMAN, Alfred. As bases farmacológicas da terapêutica. 10. 

ed. Rio de Janeiro: Mc Graw-Hill, 2003 

DALE, M. M.; RITTER, J. M.; FLOWER, R. J. Rang & Dale Farmacologia. 6. ed. Rio de 

Janeiro: Elsevier, 2007. 

CAPUCHO, H. C.; CARVALHO, F. D.; CASSIANI, S. H. DE B. Farmacovigilância: 

gerenciamento de riscos da terapia medicamentosa. São Caetano do Sul, SP: Yendis, 2011. 

 

Bibliografia Complementar 

DICIONÁRIO de especialidades farmacêuticas: DEF 2016. 44. ed. Rio de Janeiro : Editora 

Publicações Científicas, 2016.  

http://static.scielo.org/scielobooks/d63fk/pdf/rozenfeld-9788575413258.pdf
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BRASIL. Ministério da Saúde. Departamento de Assistência Farmacêutica e Insumos 

Estratégicos. Formulário terapêutico nacional 2010: RENAME 2010. 2. ed. Brasília: 

Ministério da Saúde, 2010. 

SILVA, Penildon. Farmacologia. 7. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2006.  

PAGE, C. P. et al. Farmacologia integrada. 2. ed. São Paulo: Ed. Manole Ltda., 2004. 

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE. A importância da 

farmacovigilância: monitorização da segurança dos medicamentos. Brasília: Organização 

Panamericana de Saúde, 2005. 

 
58. EMPREENDEDORISMO E MARKETING EM FARMÁCIA 

 

Ementa 

Empreendedorismo: recursos, tecnologias e mercados. Análise das forças centrais 

da empresa emergente. Perfil do empreendedor. Características do empreendedor. 

Apresentação de um plano de negócio. Visitação médica: relação médico x visitante; 

relação farmácia x cliente; habilidades técnica e psicológica do visitador. Qualidade de 

Fornecedores. Estrutura física da farmácia de manipulação. Legislação pertinente.; Rotina 

da farmácia. Fluxograma da farmácia. O papel do farmacêutico contemporâneo. 

Importância do conhecimento técnico-científico do profissional que trabalha na farmácia. A 

contribuição da farmácia para a saúde. 

 

Bibliografia Básica 

ARNOLD, J. R. Administração de materiais: uma introdução. São Paulo: Atlas, 1999. 

DIAS, Marco Aurélio P. Administração de materiais: princípios, conceitos e gestão. 6. 

ed. São Paulo : Atlas, 2009. 

DORNELAS, J. Carlos Assis. Empreendedorismo: transformando ideias em negócios. 2. 

ed. São Paulo: Campus, 2005. 
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Bibliografia Complementar 

CHIAVENATO, Idalberto. Administração de materiais: uma abordagem introdutória. 

Rio de Janeiro: Elsevier, 2005. 

Dornelas, José Carlos Assis. Empreendedorismo na prática: mitos e verdades do 

empreendedor de sucesso. Rio de Janeiro: Campus, 2007. 

HISRICH, Robert D.; PETERS, Michael P.; SHEPHERD, Dean A. Empreendedorismo. 

7. ed. Porto Alegre, RS : Bookman, 2009. 

VASCONCELLOS, Marco Antonio Sandoval; GARCIA, Manuel Henriquez. 

Fundamentos de economia. 3.ed. São Paulo: Saraiva, 2008. 

VIANA, João José. Administração de materiais: um enfoque prático. São Paulo: Atlas, 

2009. 

 

59. PRODUTOS HEMOTERÁPICOS 

Ementa 

Sangue total e plasma, obtidos por meio de processamento físico; hemoderivados: 

obtidos por processamento físico-químico ou biotecnologia, sangue humano venoso, 

placentário ou de cordão umbilical, usados para diagnóstico, prevenção e tratamento de 

doenças. 

 

Bibliografia Básica 

HOFFBRAND, A. V.; MOSS, P. A. H. Fundamentos em hematologia. 6. ed. Porto 

Alegre: Artmed, 2012. 464p. 

LORENZI, T.F. Manual de Hematologia. Rio de Janeiro: MEDSI, 2002. 

SANTOS, P.C.J. de L. Hematologia: métodos e interpretação. São Paulo: Roca, 2015. 
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Bibliografia Complementar 

CARVALHO, William de Freitas. Técnicas médicas de hematologia e imuno-

hematologia. Belo Horizonte: Coopmed, 1994. 

FREIRE, M. R. L. C.; CUNHA, M. C.; ANDRADE, S. P. Importância dos testes imuno-

hematológicos em receptores de sangue e a ocorrências das reações tranfusionais. Revista 

Eletrônica de Farmácia, [S.l.], v. 13, n. 1.1, maio 2016. Disponível em: 

<http://www.revistas.ufg.br/REF/article/view/40839>. Acesso em: 11 jul. 2016. 

HEMATOLOGIA: análises, coleta, doenças do sangue, tratamentos. São Paulo: Difusão 

Cultural do Livro, 2012. 

RESÍDUOS potencialmente infectantes em serviços de hemoterapia e as interfaces com as 

doenças infecciosas. Revista brasileira de enfermagem, Rio de Janeiro, v. 57, n. 6, p.706-

711, nov./dez. 2004. 

SILVA, P. H. da et al. Hematologia laboratorial: teorias e procedimentos. Porto 

Aletre, Artmed, 2015. 

 

60. ANTROPOLOGIA DA SAÚDE 

 

Ementa 

Antropologia e suas divisões, evolução do homem, antropologia como 

conhecimento, sistematização das teorias antropológicas, abordagem e diferenciação entre 

cultura e sociedade, conhecimento e crença, sistemas de valores e padrões de 

comportamento. 

 

Bibliografia Básica 

BOFF, Leonardo. Saber cuidar: ética do humano, Compaixão pela terra. 11. ed. 

Petrópolis: Vozes, 2004. 
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CANGUILHEM, Georges. O normal e o patológico. Rio de Janeiro: Forense 

Universitária, 2006. 

LAPLANTINE, François. Antropologia da doença. 3. ed. São Paulo: Martins Fontes, 

2004. 

 

Bibliografia Complementar 

ANTROPOLOGIA, saúde e doença: uma introdução ao conceito de cultura aplicado às 

ciências da saúde. Revista latino-americana de enfermagem = Latin American journal 

of nursing, Ribeirão Preto, SP, v. 18, n. 3, p. 459-466., maio./jun. 2010. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S0104-

11692010000300023&lng=pt&nrm=iso&tlng=pt>. Acesso em: 8 dez. 2016. 

BOFF, LEONARDO. A águia e a galinha: Uma metáfora da condição humana. Petrópolis: 

Vozes, 2003 

CAPRA, Fritjof. A teia da vida: uma nova compreensão científica dos sistemas vivos. 8. 

ed. São Paulo: Cultrix, 2003. 

LARAIA, ROQUE DE BARROS. Cultura, um conceito antropológico. 18. ed. Rio de 

Janeiro: Bertrand Brasil, 2005. 

MONDIN, Battista. O homem: quem é ele? Elementos de antropologia filosófica. São 

Paulo: Paulus, 2003. 

 

61. PSICOLOGIA APLICADA À SAÚDE 

 

Ementa  

Conceitos de saúde e de doença. Fases psicossexuais, conflitos e mecanismos 

defensivos inerentes ao desenvolvimento humano. Aspectos emocionais de pacientes nos 

diferentes processos e estágios patológicos. Sentimentos e estratégias defensivas da equipe 

de saúde. Modalidades de intervenções do farmacêutico. 
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            Bibliografia Básica 

 

AMARANTE, Paulo. Saúde mental e atenção psicossocial. 2.ed. Rio de Janeiro: Fiocruz, 

2007. 

MANUAL diagnóstico e estatístico de transtornos mentais: DSM-5. 5. ed. Porto Alegre, 

RS: Artmed, 2014. 

RIBEIRO, Paulo Rennes Marçal. Saúde mental: dimensão histórica e campos de atuação. 

São Paulo: Editora Pedagógica e Universitária, 1996. 126 p. 

 

Bibliografia Complementar 

 

ALVES, RF. (Org.). Psicologia da saúde: teoria, intervenção e pesquisa. Campina Grande: 

EDUEPB, 2011. 345 p. Disponível em: < 

http://static.scielo.org/scielobooks/z7ytj/pdf/alves-9788578791926.pdf>. Acesso em: 8 dez. 

2016. 

FARAH, Olga Guilhermina Dias; SÁ, Ana Cristina de (Org.). Psicologia aplicada à 

enfermagem. Barueri, SP: Manole, 2008. 

GUIMARÃES, Liliana Andolpho Magalhães; GRUBITS, Sonia (Org.). Série saúde 

mental e trabalho. São Paulo: [s.n.], 2003. 225 p. 

MURTA, Genilda Ferreira (Org.). Saberes e práticas: v. 4, guia para ensino e aprendizado 

de enfermagem. 5. ed. São Caetano do Sul, SP: Difusão, 2009. v. 4 . 

TELES, Maria Luiza Silveira. O que é psicologia. São Paulo: Brasiliense, 2006. 70 p. 

http://static.scielo.org/scielobooks/z7ytj/pdf/alves-9788578791926.pdf
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GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE 

Ementa 

Classificação de resíduos em serviços de saúde. Etapas de gerenciamento interno e 

externo. Tratamento dos resíduos sólidos de serviços de saúde. Lei de crimes ambientais: 

responsabilidades e penalidades. Resíduos químicos: destruição ou aproveitamento. A 

qualidade do ar e o impacto na saúde. Normas Nacionais e internacionais para transporte de 

amostras biológicas e de produtos químicos. Elaboração de Plano de Gerenciamento de 

Resíduos de Serviços de Saúde - PGRSS. 

 

Bibliografia Básica 

BARKER K. Na bancada: manual de iniciação científica em laboratórios de pesquisas 

biomédicas. Editora Artmed, Porto Alegre, 2006.  

HIRATA, M. H; FILHO, M. J. Manual de Biossegurança. Barueri: Manole,2002 

Ministério da Saúde - Fundação Nacional de Saúde (FUNASA). Biossegurança em 

laboratórios biomédicos e de microbiologia. Brasília. 2001 

 

Bibliografia Complementar 

CAVALCANTI, Rogério. Manual de biossegurança em consultórios médicos, 

odontológicos e laboratórios. Rio Branco: [s.n.], 1997.  

CAVALCANTI, Rogério. ÉTICA e farmácia. Brasília: Thesaurus, 2009.  

HINRICHSEN, Sylvia Lemos. Biossegurança e controle de infecções: risco sanitário 

hospitalar. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2009.  

MASTROENI, M. F. Biossegurança aplicada a laboratórios e serviços de saúde. Rio de 

Janeiro: Atheneu, 2004.  

TEIXEIRA, Pedro; VALLE, Silvio (Org.). Biossegurança: uma abordagem 

multidisciplinar. 2. ed. rev. e ampl. Rio de Janeiro: Fiocruz, 2010. 

62. QUÍMICA ANALÍTICA INSTRUMENTAL 



186 

 

 

 

 

Ementa 

Introdução à Análise Instrumental, Quimiometria, Métodos de Separação: Extração 

Líquido-líquido, Cromatografia (camada delgada, coluna, gasosa, HPLC, CO2 Supercrítico, 

Permeação em gel, de íons); Métodos eletroanalíticos: Potenciometra; Métodos Óticos de 

Análise: absorção: Vis/ UV, IV, Raio X e emissão: Fotometria de chama e espectroscopia 

de emissão. 

 

Bibliografia Básica 

BACCAN, N.; ALEIXO; GODINHO, O. E. S. Química analítica quantitativa elementar. 

3. ed. São Paulo: Edgard Blucher, 2001. 

MUELLER, Haymo. Química analítica qualitativa clássica. Blumenau: Edifurb, 2010. 

VOGEL, Arthur Israel. Análise química quantitativa. 6. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2008.  

 

Bibliografia Complementar 

BROTTO, Maria Elizabeth (Coord.). Química geral, volume 2. 2. ed. São Paulo: Pearson 

Makron Books, 2006.  

HARRIS, D. C. Análise química quantitativa. 7. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2008. 

HARRIS, D. C. Explorando a Química Analítica. 4. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2011. 

SHRIVER, D. F.; ATKINS, P. W. Química inorgânica. 4. ed. Porto Alegre, RS: 

Bookman, 2008. 

VAITSMAN, Delmo Santiago. Ensaios químicos qualitativos.  Rio de janeiro: 

Interciência, 1995. 

 

63. RADIOFÁRMACOS E RADIOISÓTOPOS 
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Ementa 

Radiofarmácia: Produção de Radionuclideos. Sistema gerador de molibdênio -

99/tecnécio- 99m. Preparo dos radiofármacos. Controle de Qualidade dos radiofármacos 

marcados com o tecnécio-99m. Radiofármacos para tomografia por emissão de pósitron. 

Acidentes em radiação. Dosimetria da radiação. Radioisótopos: Evidência do Decaimento 

Nuclear. Reação Nuclear. Energia Nuclear 

 

Bibliografia Básica 

ATKINS, P. W. Princípios de química: questionamento a vida moderna e o meio 

ambiente.3.ed.Porto Alegre: Bookman, 2006. 

CARDOSO, Eliezer M. Apostila de Radiotividade. Rio de Janeiro. CNEM. 2003.  

THRALL, James H. Medicina nuclear. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2003. 

 

Bibliografia Complementar 

CARDOSO, Eliezer M. Apostila Aplicações da Energia Nuclear. Rio de Janeiro: CNEN, 

2003. 

COLÉGIO BRASILEIRO DE RADIOLOGIA. Radiologia brasileira (Periódico). São 

Paulo. O Colégio. 1968- 

DE ARAÚJO, Elaine Bortoleti et al. Garantia da qualidade aplicada à produção de 

radiofármacos. Revista Brasileira de Ciências Farmacêuticas, v. 44, n. 1, p. 1-12, 2008.  

FARIA, Daniele de Paula et al. Avaliação dos custos para realização de controles de 

qualidade de radiofármacos marcados com [99mTc] tecnécio em serviços de medicina 

nuclear no Brasil. Radiologia Brasileira, v. 44, n. 1, p. 47-51, 2011. Disponível em: < 

http://www.producao.usp.br/handle/BDPI/10248>. Acesso em: 8 dez. 2016. 

EUROPA, Na. Regulamentação de Radiofármacos: União Européia, Estados Unidos e 

Brasil. Latin American Journal of Pharmacy, v. 27, n. 6, p. 906-8, 2008. Disponível em: 

http://www.producao.usp.br/handle/BDPI/10248
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< http://www.latamjpharm.org/trabajos/27/6/LAJOP_27_6_2_3_396C487TU5.pdf>. 

Acesso em: 8 dez. 2016. 

 

64. EPIDEMIOLOGIA II  

 

Ementa 

Epidemiologia e Saúde pública: (causalidade das doenças, história natural da 

doença, estado de saúde da população); Medindo saúde e doença (definindo saúde e 

doença, medindo a ocorrência de doenças - população em risco, indicadores de morbidade e 

mortalidade, comparando a ocorrência das doenças medidas absolutas e comparações 

relativas). Epidemiologia clínica: Conceito de Risco, Testes diagnósticos (validade - 

sensibilidade, especificidade, valor preditivo positivo e negativo). Sistemas de informações 

de estatísticas vitais e de serviços de saúde. 

 

Temas abordados na formação  

Métodos e Processos Analíticos Instrumentais; Bioquímica; Deontologia e 

legislação Farmacêutica; Epidemiologia; Farmacologia; Patologia; Atenção Farmacêutica; 

Biologia Molecular; hematologia Clínica e Hemoterapia; Ética e Meio Ambiente; Relações 

Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS). 

 

Bibliografia Básica 

JEKEL, James F. Epidemiologia, bioestatística e medicina preventiva. 2. ed. Porto 

Alegre: Artmed, 2005. 

PEREIRA, Maurício Gomes. Epidemiologia: teoria e prática. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 2005. 

ROUQUAYROL, Maria Zélia; ALMEIDA FILHO, Naomar de. Epidemiologia e saúde. 6. 

ed. Rio de Janeiro: Medsi, 2003. 

 

Bibliografia Complementar 

http://www.latamjpharm.org/trabajos/27/6/LAJOP_27_6_2_3_396C487TU5.pdf
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ALMEIDA FILHO, Naomar de. Introdução à epidemiologia. 4. ed. Rio de Janeiro : 

Medsi : Guanabara Koogan, 2006. 

AYRES, José Ricardo de Carvalho Mesquita. Epidemiologia e emancipação. 2. ed. São 

Paulo: Hucitec, 2002. 

BONITA, R., R. Beaglehole, T. Kjellstron, Epidemiologia Básica. 2. ed. São Paulo: 

Santos, 2013.  

GORDIS, Leon. Epidemiologia. 4. Ed. Rio de Janeiro: Revinter, 2010. 

Revista Brasileira de Epidemiologia. Disponível em: < 

http://www.scielosp.org/scielo.php?script=sci_serial&pid=1415-790X&nrm=iso&lng=pt>.  

 

65. INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS 

Ementa 

Principais alterações medicamentosas na população brasileira. Interações 

medicamentosas com alimentos. Interações medicamentosas em idosos. Interações 

medicamentosas na pediatria. 

 

Bibliografia Básica 

DALE, M. M.; RITTER, J. M.; FLOWER, R.J. Rang & Dale Farmacologia. 6. ed. Rio de 

Janeiro: Elsevier, 2007. 

GOODMAN, Louis Sanford; GILMAN, Alfred Goodman. As bases farmacológicas da 

terapêutica. 11.ed. Rio de Janeiro: McGraw Hill, c2010.  

KATZUNG, Bertram G. Farmacologia: básica & clínica. 8. ed. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, c2003. 

 

Bibliografia Complementar 

http://www.scielosp.org/scielo.php?script=sci_serial&pid=1415-790X&nrm=iso&lng=pt
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BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos. 

Departamento de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos. Formulário 

terapêutico nacional 2010: Rename 2010. 2. ed. Brasília: Ministério da Saúde, 2010. 

BRUNNER, Lillian Sholtis; BRUNNER, Lillian Sholtis. Tratado de enfermagem 

médico-cirúrgica. 10. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2005. 2 v. 

DICIONÁRIO de especialidades farmacêuticas: DEF 2016. 44. ed. Rio de Janeiro : Editora 

Publicações Científicas, 2016.  

FUCHS, Flávio Danni; WANNMACHER, Lenita; FERREIRA, Maria Beatriz 

Cardoso. Farmacologia clínica: fundamentos da terapêutica racional. 3. ed. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, c2004. (4 ex. no acervo) 

SILVA, Penildon. Farmacologia. 7. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2006.  

 

66. INTERPRETAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS  

Ementa 

O papel do farmacêutico na interpretação de exames laboratoriais. Correlações entre 

resultados laboratoriais e aspectos clínicos do paciente. Importância dos exames 

laboratoriais no diagnóstico e na terapêutica. 

 

Bibliografia Básica 

CARVALHO, W.F. Técnica Hematologia e Imunohematologia. Belo Horizonte: 

Coopmed, 2002. 

LORENZI, T.F. Atlas de Hematologia: clínica hematológica ilustrada. 1ª ed. Riode 

Janeiro: Guanabara-Koogan, 2006. 

LORENZI, T.F. Manual de Hematologia. Rio de Janeiro: MEDSI, 2002. 

 

Bibliografia Complementar 
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EXAMES diagnósticos: finalidade, procedimentos, interpretação. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan: LAB, 2007.  

MCDONALD, George A.; PAUL, J.; CRUICKSHANK, Bruce. Atlas de hematologia. 5. 

ed. São Paulo: Médica Panamericana, 1989.  

NAOUM, Flávio Augusto; NAOUM, Paulo Cesar. Hematologia laboratorial: leucócitos. 

São José do Rio Preto, SP: Academia de Ciência e Tecnologia, 2006. 

SANTOS, Paulo Caleb Júnior de Lima (Coord.). Hematologia: métodos e interpretação. 

São Paulo: Roca, 2015. 

WILLIAMSON, M. A.; SNYDER, L. M. Interpretação de exams laboratoriais. Rio de 

Janeiro: Guanabara, [201-?]. 

 

67. TÓPICOS ESPECIAIS EM FARMÁCIA  

Ementa 

Contextualização histórica do papel do farmacêutico. Uso dos conceitos da farmácia 

e sua aplicação no cotidiano. 

 

Bibliografia básica 

BARROS, J.A.C. Políticas farmacêuticas: a serviço dos interesses da saúde? Brasília: 

UNESCO, 2004. Disponível em: < 

http://www.cff.org.br/userfiles/file/noticias/Politicas%20Farmaceuticas%20Versao%20Fin

al.pdf>. Acesso em: 29 nov. 2016. 

CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA. Organização jurídica da profissão 

farmacêutica. Brasília. 2000. 

GOMES, M. J. V. de M.; REIS, A. M. M. Ciências farmacêuticas: uma abordagem em 

farmácia hospitalar. São Paulo: Atheneu, 2006. 

 

Bibliografia Complementar  

http://www.cff.org.br/userfiles/file/noticias/Politicas%20Farmaceuticas%20Versao%20Final.pdf
http://www.cff.org.br/userfiles/file/noticias/Politicas%20Farmaceuticas%20Versao%20Final.pdf
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AIACHE, J. M. Iniciação ao conhecimento do medicamento. 2. ed. São Paulo: Andrei, 

1998. 

ÉTICA e farmácia. Brasília: Thesaurus, 2009.  

PHARMACIA brasileira. Brasília: Conselho Federal de Farmácia, 1996- . v., il. ; 28 cm. 

Disponível em: <http://www.cff.org.br/revista.php?menu=0>. Acesso em: 2 fev. 2016. 

Revista Brasileira de Ciências Farmacêuticas. Universidade de São Paulo. 

Revista do Instituto Adolfo Lutz. Instituto Adolfo Lutz. 

 

68. TÓPICOS ESPECIAIS EM ATUALIDADES  

Ementa 

Conceitos atuais teórico-práticos na área da farmácia. Atualização dos conceitos do 

papel do farmacêutico para sociedade.  

 

Bibliografia Básica e Complementar 

A definir de acordo com conteúdo escolhido para ser ministrado no momento da 

oferta das disciplinas, visto que são atualidades. Tal definição e aquisição dar-se-á sempre 

com no mínimo, um semestre de antecedência. 

 

 

69.  TÓPICOS ESPECIAIS EM FARMACOLOGIA 

Estudos aprofundados em farmacologia. Correlações farmacológicas. Aplicações 

práticas da farmacologia no atendimento pelo profissional farmacêutico. 

 

Bibliografia Básica 

BISSON, M. P. Farmácia Clínica & Atenção Farmacêutica. 3.ed. Barueri, SP: Manole, 2016. 

MEDFARMA, 2002. 
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CURRIE, JAY D.; ROVERS, JOHN P. Guia prático da atenção farmacêutica: manual 

de habilidades clínicas. [S. l.]: Nacional, 2016. 

GOODMAN, Louis Sanford; GILMAN, Alfred Goodman. As bases farmacológicas da 

terapêutica. 11.ed. Rio de Janeiro: McGraw Hill, c2010.  

 

Bibliografia Complementar 

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos. 

Departamento de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos. Formulário terapêutico 

nacional 2010: Rename 2010. 2. ed. Brasília: Ministério da Saúde, 2010. 

BRUNNER, Lillian Sholtis; BRUNNER, Lillian Sholtis. Tratado de enfermagem médico-

cirúrgica. 10. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2005. 2 v. 

DICIONÁRIO de especialidades farmacêuticas: DEF 2016. 44. ed. Rio de Janeiro : Editora 

Publicações Científicas, 2016.  

FUCHS, Flávio Danni; WANNMACHER, Lenita; FERREIRA, Maria Beatriz 

Cardoso. Farmacologia clínica: fundamentos da terapêutica racional. 3. ed. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, c2004.  

SILVA, Penildon. Farmacologia. 7. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2006.  
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ANEXOS 
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ANEXO A - Plano de Cargos Docentes da Faculdade LS  

 

O que é o Plano de Cargos e Salários Docentes da LS – PCSD? 

Instrumento que estabelece e regula a estrutura de progressão salarial e ascensão 

funcional dos DOCENTES, visando atender a política institucional e de recursos humanos. 

Disponibiliza, aos docentes, mecanismos que possibilitem a realização pessoal e o 

desenvolvimento profissional. 

O PCSD aplica-se a todos os Professores da FACULDADE LS. 

Professor Titular: é o professor contratado por processo seletivo, por prazo 

indeterminado, conforme regime da consolidação das leis do trabalho - CLT. 

Professor Substituto: é o professor contratado por processo seletivo, para substituir 

professor titular afastado temporariamente de suas atividades, por até 01 (um) ano.  

O Plano de cargos é dividido em 4 categorias de acordo com a titulação :  

Categoria A = Professor Auxiliar = Classe de Graduados  

Categoria B = Professor Especialista = Classe de Especialistas 

Categoria C = Professor Assistente = Classe de Mestres 

Categoria D = Professor Adjunto = Classe de Doutores 

Obs.: Cada nível, de série de classes, compreende 06 (seis) níveis, designados de 01 

(um) a 06 (seis). 

O ingresso do professor no quadro efetivo da Faculdade LS dar-se-á em uma das 04 

(quatro) categorias previstas no Plano de Cargos, precedido de processo seletivo, realizado 

segundo o Regulamento do Processo de Seleção do Pessoal.  

Cabe ressaltar, que a titulação deve ser comprovada por meio de documentos 

originais no ato da contratação. 

A partir do momento em que o professor for selecionado e fizer parte do corpo 

docente da faculdade, ele será encaixado no NIVEL 1 da categoria específica a sua 

titulação.  

A autorização de abertura de vagas de Docentes, é de competência final da 

Mantenedora.  

Não haverá ascensão automática para preenchimento de novas vagas ou vacância 

das existentes, em ambos os casos deve-se abrir processo seletivo. 
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PROGRESSÃO FUNCIONAL 

 

A progressão funcional do Docente deverá ocorrer, mediante titulação, desempenho 

acadêmico e aprovação em processo seletivo, sobre as formas de PROGRESSÃO 

HORIZONTAL e/ou VERTICAL. 

 

 

 

CONCEITO: Entendida como progressão de um  nível para o outro, passagens de 

nível em uma mesma categoria. Dar-se-á após o cumprimento, pelo docente de 02 (dois) 

anos no respectivo nível e aprovação na avaliação de desempenho.  
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Cabe ao professor gerir sua própria carreira dentro da Instituição, portanto, ele 

deverá acompanhar seu interstício para saber quando solicitar a progressão. Tanto a 

Coordenação quanto o DP estarão aptas a fornecer essas informações.  

OBS: O tempo de serviço contará a partir da vigência do plano. 
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PROGRESSÃO VERTICAL 

 

  

 

CONCEITO: Entendida como progressão de uma para outra classe, da mesma 

série de classes. Passagem de uma categoria para outra.  

 POSSIBILIDADE 1 – Vertical por Titulação.  

Dar-se-á mediante obtenção de titulação e aprovação em processo seletivo, 

independente do nível que ele estiver da categoria anterior. Para isso terá que cumprir os 

seguintes critérios: 

    Apresentar Requerimento à a avaliação de Direção de Ensino, Relatório de 

Atividades realizadas durante o período e submeter-se desempenho acadêmico. 

 Obs.: Aprovação na avaliação de Desempenho. Pontuação igual ou acima de 

50 pontos 

          POSSIBILIDADE 2 - Vertical por Avaliação de Desempenho Acadêmico 

Dar-se-á mediante Avaliação de desempenho acadêmico e aprovação em processo 

seletivo. Após ter passado por todos os níveis de sua categoria, e esteja posicionado, no 

mínimo, há 02 (dois) anos no nível 06 (seis) da sua classe. O docente irá para o nível 1 da 

categoria imediatamente superior a sua.  Para isso terá que cumprir os seguintes critérios: 
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 Apresentar Requerimento à Direção de Ensino, Relatório de Atividades realizadas 

durante o período e submeter-se a avaliação de desempenho acadêmico. 

 

 

 

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 

 

QUEM?   

Julgado pela Banca examinadora + Comissão avaliadora 

 

CRITÉRIOS 

1. Produção intelectual  

2. Pesquisa  

3. Projetos de extensão 

4. Atividades de Administração e chefia  

5. Representação  

6. Atividades de supervisão, orientação, participação de bancas  

 

PERIODICIDADE: 2 em 2 anos 
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ANEXO B - Plano de Carreira Corpo Técnico Administrativo  

 

TÍTULO I - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

Art. 1º. Este Plano amparado na Lei nº. 9.394/96, na Constituição Federal disciplina 

a situação jurídica da equipe administrativa e pedagógica, contratada pela Santana 

Instituto Superior de Educação - Eireli em exercício na Faculdade LS, situada no Setor 

"D" Sul Área p/ Comércio lote 5, Taguatinga, Distrito Federal, Instituição de Ensino 

instalada para oferecer Educação Profissional e Superior em nível de Graduação de: 

I – Enfermagem. (Bacharelado) 

II – Ciências Humanas - de Letras Português-Inglês/ Espanhol e Respectivas 

Literaturas (Licenciatura e Bacharel) 

III  - Cursos Superiores de Graduação Tecnológica  

Art. 2º Entende-se por equipe administrativa e pedagógica, todo pessoal que atua 

em docência ou em atividades técnicas, pertencentes ao quadro efetivo de trabalho, 

constituindo-se como: 

I - Corpo Técnico-Administrativo 

Parágrafo único - Este Plano aplica-se a todos os que ocupam suas funções sob a 

regência das Leis Trabalhistas e gozam das prerrogativas legais. 

 

CAPÍTULO I - DOS OBJETIVOS 

Art.3º. Com o objetivo de promover a valorização profissional daqueles que 

exercem suas funções na área educacional, princípio consagrado na Lei nº 9.394/96 este 

Plano foi traçado, visando nortear o regime de trabalho, direito e vantagens do Técnico-

administrativo sendo considerados: 

 Paridade de retribuição do técnico-administrativo, com a fixada para outros cargos que 

exijam idêntico nível de formação; 

 Igualdade de tratamento para funcionários ou contratados, para efeitos didáticos e 

técnicos e de retribuição, ressalvadas as peculiaridades dos respectivos cargos e 

funções; 
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TÍTULO II - DA CARREIRA 

CAPÍTULO I - DO CONCEITO E ORGANIZAÇÃO 

CAPÍTULO II - DO PROVIMENTO 

SEÇÃO I - DO ACESSO 

 

Art. 4º O acesso na carreira far-se-á mediante seleção criteriosa, através de análise do: 

Curriculum Vitae; 

Prova de títulos; 

§. 1º O acesso nas carreiras poderão ocorrer indistintamente, em qualquer dos 

diversos níveis de acordo com as necessidades do ensino. 

§. 2º O acesso à classe superior a que ocupa só se efetiva quando o cargo estiver 

vago. 

Art. 5º O Técnico administrativo iniciará seu exercício sempre na tabela de remuneração da 

carreira inicial de seu nível ou categoria, identificada no Padrão “I”, sendo alterada na 

ordem crescente a cada 2 (dois) anos de efetivo exercício, até o Padrão XII para os 

administrativos do sexo feminino, XV para os administrativos  do sexo masculino nos 

termos da legislação trabalhista, posicionados na seguinte ordem: 

Padrão/Nível – Tempo de Serviço 

2 anos de serviço; 

4 anos de serviço; 

6 anos de serviço; 

8 anos de serviço; 

10 anos de serviço; 

12 anos de serviço; 

14 anos de serviço; 

16 anos de serviço; 

18 anos de serviço; 

20 anos de serviço; 

22 anos de serviço; 

24 anos de serviço; 

26 anos de serviço; 
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28 anos de serviço; 

30 anos de serviço; 

32 anos de serviço; 

34 anos de serviço. 

 

§.  6º A aposentadoria do técnico administrativo ocorre nos termos da legislação 

trabalhista. 

Art. 7º O acesso na carreira Técnico Administrativo da Faculdade LS, se inicia no ato do 

registro da Carteira de Trabalho do profissional. 

  

4 SEÇÃO III - DA PROMOÇÃO 

 

Art. 8° Promoção é a passagem do Técnico Administrativo de uma para outra categoria 

superior da mesma classe ou nível, na respectiva carreira. 

Art. 9° A promoção far-se-á, alternadamente, de acordo com os critérios de antigüidade, ou 

merecimento por obtenção de títulos, nos termos do Regimento e da Legislação em vigor. 

Art. 10° Quando houver empate na classificação para promoção, por antigüidade ou 

merecimento, tem preferência sucessivamente o candidato que possua: 

 Idade avançada; 

 Sorteio publico; 

 

§. 1º As readaptações são feitas sempre para a classe inicial de cada nível, se houver a vaga. 

4  

4 SEÇÃO III - DA VACÂNCIA 

Art. 11° A vacância do Técnico Administrativo em qualquer classe ou nível ocorre nos 

seguintes casos: 

 Acesso; 

 Aposentadoria; 

 Rescisão de contrato de trabalho; 

 Falecimento; 

 Remanejamento interno; 
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 Alteração do quadro de lotação; 

. 

CAPÍTULO II - DA REMUNERAÇÃO 

 

Art. 12° - Os integrantes da Carreira do Técnico Administrativo da Faculdade LS são 

remunerados de acordo com a política salarial e a tabela de remuneração prevista para cada 

setor e definida pela Entidade Mantenedora. 

 

 

TITULO IV 

CAPÍTULO V - DO REGIME DE TRABALHO DO TÉCNICO-

ADMINISTRATIVO 

 

Art. 17° O corpo técnico-administrativo, constituído por todos os servidores não docentes, 

tem a seu cargo os serviços administrativos e técnicos de apoio necessários ao normal 

funcionamento das atividades de ensino, pesquisa e extensão. 

Art. 18° os servidores não docentes são contratados sob o regime da legislação trabalhista, 

estando sujeitos, ainda, ao disposto nas normas expedidas pelos órgãos da administração 

superior da Faculdade. 

 

 

CAPÍTULO II - DO APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL 

 

Art. 19° A melhoria da qualificação dos técnicos administrativos, dentro do respectivo 

nível de formação sob a denominação genérica, de aperfeiçoamento profissional, será 

realizada sob a forma de aperfeiçoamento, qualificação, capacitação, especializações e 

mestrado, no País e no Exterior. 

Parágrafo 1º. a Faculdade zela pela manutenção de padrões de recrutamento e 

condições de trabalho condizentes com sua natureza, bem como por oferecer oportunidades 

de aperfeiçoamento técnico-profissional a seus empregados. 
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DOS DEVERES ESPECIAIS  

Art. 20° Além das atribuições de seus respectivos cargos e dos deveres concernentes aos 

demais funcionários os docentes e direção estão obrigados a: 

 

 Desenvolver os seus trabalhos no sentido de promover o funcionamento do sistema 

educacional da Faculdade LS e o aproveitamento máximo do aluno; 

 Dirigir a aprendizagem de forma a estimular a criatividade e proporcionar aos alunos 

habilitação que escolheram; 

 Subordinar a programação de suas atividades às diretrizes e prioridades estabelecidas 

pela Faculdade LS; 

 Controlar e avaliar os trabalhos executados ou fornecer informações necessárias aos 

órgãos competentes para o desempenho dessa função; 

 Participar, ativamente, de todas as atividades educacionais  constantes dos planos de 

trabalho e programas da Faculdade LS; 

 Acompanhar o desenvolvimento tecnológico e científico, procurando seu 

aperfeiçoamento profissional a fim de garantir a qualidade e atualização do seu 

desempenho; 

 Obedecer os preceitos éticos especiais fixados, neste Plano e no Regimento da 

Instituição. 

 

CAPÍTULO III - DAS PENALIDADES 

Art. 21° O pessoal do Técnico Administrativo está sujeito às mesmas penalidades previstas 

em Legislação Trabalhistas, pela inobservância dos seus deveres. 

Art. 22° Estão previstas a aplicação das seguintes penalidades: 

I. Advertência, 

II. Repreensão, 

III. Suspensão.  

 

Parágrafo único. Na hipótese da aplicação das penalidades, são ouvidas as equipes 

de Especialistas da Faculdade LS, visando a decisão justa preventiva e corretiva. 
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TÍTULO VIII - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 

 

Art. 23° A implantação do presente plano de Carreira respeitará os direitos adquiridos 

pelos atuais Técnico-Administrativos e Direção, já citados no Projeto de Autorização e 

Funcionamento da Faculdade LS desde que estejam devidamente qualificados de acordo 

com a legislação vigente e atenda aos pré-requisitos exigidos de Titulação. 

Art. 24° Os técnico-administrativos e direção que não se enquadram dentro das normas 

previstas neste Plano ou na Legislação Trabalhista e não possuam a Titulação prevista na 

legislação do ensino, tem um prazo de 02 (dois) anos a contar da data da implantação deste, 

para regularização da situação, ao final do qual se assim não ocorrendo, será rescindido o 

seu Contrato de Trabalho, nos termos da legislação trabalhista. 

Art. 25° Este Plano de Carreira tem valor transitório, devendo ser revisto, analisado e 

reformulado quando da reunião em assembléia de todo o Corpo Técnico-Administrativo 

que integrarão a Faculdade LS, por ocasião da Autorização de Funcionamento da 

Faculdade. 

Art. 26° Este Plano de Carreira entra em vigor na data de homologação pelo Ministério do 

Trabalho Funcionamento pelo MEC, da Faculdade LS, podendo ser alterado no todo ou 

em parte até essa data, mediante proposta do Conselho Superior da Administração em 

conjunto com a Entidade Mantenedora, visando ajustá-los as legislações pertinentes, se 

assim for considerados. 

A FACULDADE LS ao elaborar seu plano de carreira, tomou por base um roteiro 

para devida implantação deste plano, atenta para todas as etapas similares às de um 

grandioso projeto, que tem como fundamentação a política adotada aos funcionários já 

existentes. Os passos para implantação do plano de carreira docente e técnico-

administrativo foram: 

Estabelecer uma remuneração adequada no que diz respeito à média regional das 

empresas que desenvolvem o mesmo ramo de atividades. 

Eliminar a subjetividade com que se trata a remuneração dos colaboradores. 

Estabelecer avanços salariais que permitam diferenciar os colaboradores que 

ocupam os mesmos cargos em função de seus méritos. 
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A utilização de métodos quantitativos permite demonstrar os pensamentos e atitudes 

abstratas da administração através de valores concretos, bem como resulta na construção de 

uma estrutura que evite comportamentos contraditórios, definindo um padrão de conduta. 

Mais importante que a implantação do plano de carreira docente, no entanto, é o 

apoio que a administração deve dispensar ao trabalho, durante seu desenvolvimento, e à 

manutenção, promovendo as atualizações necessárias e implantando um plano de avaliação 

de pessoal. 

Com o intuito de institucionalizar as relações de trabalho, elaborou-se, a partir de 

um amplo processo de consulta aos diversos segmentos envolvidos, o Plano de Carreira 

Docente, o qual procurou contemplar as diversas formas de vínculo empregatício 

necessárias ao funcionamento da Instituição.  

Como critérios de ingresso, a idoneidade profissional, a capacidade didática, e a 

competência técnico-científica são condições fundamentais, os critérios de seleção por 

provas e títulos estão especificados no referido plano. 

Para fins de ascensão à categoria mais elevada, o critério será a disponibilidade de 

vaga, a titulação e o desempenho científico-didático-pedagógico. 

Os demais critérios são os constantes do Plano de Técnico Administrativo e os 

fixados pela legislação em vigor. 


