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1. ORGANIZAÇÃO DIDÁTICA PEDAGÓGICA
1.1. Implementação das Políticas Institucionais constantes no PDI, no âmbito
do curso
O PDI apresenta como principais linhas de ação em relação à estrutura didáticopedagógica:
I. Assegurar a participação de professores e alunos nas decisões colegiadas;
II. Estabelecer diretrizes para o trabalho docente e de capacitação pedagógica,
estimulando o acesso sistemático a cursos sobre novas tecnologias e
metodologias de ensino superior;
III. Implementar um sistema de avaliação didática e pedagógica com diretrizes
para uma avaliação curricular, regular e sistemática, para cada curso;
IV. Contratar professores com experiência prática no mercado de trabalho, para
colaborar na formação de competências e habilidades requeridas para cada
formação profissional.

Especificamente em relação à graduação, o PDI determina:
I. Dar continuidade à implantação do sistema de avaliação do processo de
ensino-aprendizado dos alunos, contemplando uma política de atendimento e
orientação pedagógica;
II. Aperfeiçoar procedimentos de acompanhamento e orientação acadêmica;
III. Manter o sistema de bolsas de estudo que oferece opções de monitoria,
iniciação científica, tutoria, trabalho e similares.

O Curso de Farmácia, através da ação da Congregação de Curso, implementou as
políticas definidas no PPI e expressas como determinantes no PDI da Instituição, uma vez
que:
I. A gestão é colegiada com participação discente;
II. A instituição capacitou os docentes e está implementando ferramentas de
Tecnologia da Informação como suporte acadêmico e administrativo para
melhoria da relação ensino-aprendizagem;
III. Os colegiados acompanham e avaliam a execução dos PPC e a CPA vem
produzindo, nas suas avaliações, recomendações importantes para a gestão e
que são implementadas;
IV. Os docentes são contratados a partir de uma análise da sua formação e
experiência profissional, buscando a correta adequação às atividades previstas
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na organização curricular (aulas, orientação de estágio; orientação de projeto
de iniciação científica; orientação de trabalhos de curso, etc.);
V. Implementou-se o Núcleo de Apoio Psicopedagógico, ao qual compete
colaborar no aperfeiçoamento dos procedimentos de acompanhamento e
orientação psicológica e acadêmica das atividades dos docentes e discentes;
VI. O Núcleo Docente Estruturante foi regulamentado e está em atuação;
VII. A política de Pesquisa explicitada no PPI está sendo efetivada através do
Programa de Apoio, Fomento e Acompanhamento de Pesquisa – PAFAP, com
bolsa de iniciação científica concedida aos alunos da graduação que estiverem
participando de projetos de pesquisa aprovados pelo PIPED – Programa
Institucional de Pesquisa para Docentes e pelo PINC - Programa Institucional
de Iniciação Científica;
VIII. O Estágio foi regulamentado e entrará em atuação a partir do sexto período,
proporcionando aos discentes a aplicação prática das teorias e técnicas
ministradas;
IX. O Programa de TC foi regulamentado e oferecerá aos discentes suporte
acadêmico na elaboração do Trabalho de Curso;
X. A Política de Atividades Complementares foi regulamentada e atua a partir do
1º

período,

proporcionando

aos

discentes

o

desenvolvimento

e

acompanhamento de atividades que enriqueçam e complementem o perfil do
formando, ampliando suas competências e habilidades.

1.2. Auto-avaliação do curso
O projeto de Avaliação Institucional engloba: corpo docente, corpo discente,
coordenadores, diretores, infraestrutura física, pessoal técnico-administrativo,
egressos e serviços oferecidos.
Pilares de sustentação:
I.

conjunto de atividades contínuas com vistas ao ajuste das ações desenvolvidas
aos objetivos da Instituição, em consonância com o PPI, PDI, Regimento e
referenciais de qualidade definidos pelo CONAES

II.

caráter dialógico, quando busca a participação de todos os envolvidos no
processo de avaliação

III.

levantamento participativo de informações a respeito da Instituição
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IV.

instrumento de orientação na busca do autoconhecimento, favorecendo o
autodesenvolvimento da UI

V.

O

bem

estar

pessoal

e

social,

envolvidos

no

processo,

mediante

direcionamento imparcial de procedimentos, de modo que a comunidade
acadêmica perceba a avaliação institucional como um instrumento ético de
desenvolvimento de pessoas e processos, e não de seleção, exclusão ou
punição.
Da CPA
A CPA atua segundo as orientações do SINAES
É responsável pela condução dos processos de avaliação internos da Instituição, de
sistematização e de prestação das informações solicitadas pelo INEP, com
observância dos seguintes critérios:
I.

constituição por ato do Reitor e assegurada a participação de todos os
segmentos da comunidade universitária e da sociedade civil organizada

II.

atuação autônoma em relação a conselhos e demais órgãos colegiados da
Instituição.

Nesse processo, são determinantes:
I.

análise global e integrada das dimensões, estruturas, relações,
compromisso social, atividades, finalidades e responsabilidades sociais da
Instituição e de seus cursos

II.

publicidade de todos os procedimentos, dados e resultados

III.

respeito à identidade e à diversidade dos cursos da Instituição

IV.

participação do corpo discente, docente e técnico-administrativo da Instituição
e da sociedade civil, por meio de suas representações

Dos itens observados:

Na avaliação dos Projetos de Cursos observa - se:
I.

Na execução do projeto: formação e experiência profissional do corpo docente
e a adequação do docente a cada atividade prevista: (aula teórica e prática,
orientação de estágio, TC, orientação de monitoria e de iniciação científica).
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Infraestrutura física, laboratórios, recursos de informática e acervo e serviços
da biblioteca
II.

Na atualização do Curso: adequação das ementas e dos planos de disciplina

III.

Na gestão do Curso: movimentação de alunos: matrícula, transferência
recebida, transferência expedida, trancamento, abandono, transferência interna

Das instâncias:
I.

NDE a qual compete a observação mais contínua da manutenção do processo
de qualidade e adequação do curso;

II.

Colegiado de Curso, ao qual compete Planejar, Acompanhar a execução e
Avaliar todos as atividades do curso

III.

CPA, a qual compete a avaliação institucional

IV.

Conselho Universitário, órgão máximo da Instituição, ao qual compete, entre
outras atribuições, aprovar os currículos plenos dos cursos, suas alterações,
respectivas cargas horárias e a distribuição de disciplinas por cursos

Dos resultados
Em 2009 o PPC de Farmácia passou por revisão com discussão dos Objetivos, Perfil
do Egresso, Metodologia de Ensino e Avaliação e novas tecnologias de ensino –
aprendizagem. Como resultado o PPC foi revisto e

está em fase final de

implantação Portal Universitário que:
I.

Possibilita que as atividades previstas e programadas pelos docentes sejam
disponibilizadas com antecedência, via Portal, de forma a otimizar os encontros
entre docentes e discentes

II.

Possibilita que as atividades trabalhadas fiquem à disposição dos alunos
durante todo o curso, podendo ser revistas a qualquer momento

III.

Permite a inclusão de instrumentos diversos de aprendizagem, tais como
artigos, links, vídeos, filmes, grupos de discussão

IV.

Facilita o desenvolvimento da auto-aprendizagem

V.

Permite o acompanhamento, pela coordenação de curso, de todas as
atividades

VI.

Possibilita atividades de recuperação de estudos e de nivelamento
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1.3. Atuação do Coordenador do Curso
Cabe ao Coordenador atuar junto a todos os órgãos de apoio definidos acima, como
articulador e gestor dos recursos necessários para a condução do Curso. Deve,
ainda, atuar como desenvolvedor e estimulador das diferentes potencialidades de
alunos e docentes, promovendo mudanças que aumentem a qualidade do
aprendizado contínuo, pelo fortalecimento da crítica e da criatividade de todas as
pessoas envolvidas no processo, ou seja, alunos, docentes, funcionários, corpo
administrativo, corpo financeiro, entre outros. Do Coordenador espera-se o
desenvolvimento de várias atividades capazes de articular todos os setores e
fortalecer a coalizão do trabalho em conjunto, para incrementar a qualidade,
legitimidade e competitividade do Curso. .
As funções gerais do Coordenador de Curso, previstas no Regimento Geral podem
ser classificadas como:

POLÍTICAS:
I.

Ser um líder reconhecido na área de conhecimento do Curso

II.

Ser um real representante de seu Curso junto à comunidade acadêmica

III.

Ser um fazedor de “Marketing” de seu Curso

IV.

Ser o responsável pela vinculação do Curso com as necessidades do
mercado.

GERENCIAIS
I.

Exercer as atividades administrativas

II.

Ser responsável pela supervisão das instalações físicas, laboratórios e
equipamentos

III.

Ser responsável pela indicação da aquisição de livros, periódicas e materiais
especiais

IV.

Ser responsável pelo controle da freqüência docente e discente

V.

Ser o responsável pela indicação da contratação e demissão de docentes

VI.

Ser responsável pelo processo decisório de seu Curso

ACADÊMICAS
I.

Presidir a Congregação do Curso
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II.

Presidir o NDE

III.

Cumprir e fazer cumprir, rigorosamente, o Calendário Geral da UI

IV.

Ser responsável pela qualidade e regularidade das avaliações

V.

Cuidar do desenvolvimento das Atividades Complementares

VI.

Estimular a iniciação científica, a pesquisa e a extensão entre professores e
alunos, auxiliando-os na execução e na promoção das respectivas tarefas

VII.

Ser responsável pela orientação e acompanhamento dos monitores

VIII.

Ser responsável pelos estágios supervisionados

IX.

Colaborar, quando solicitado, na organização dos planos gerais de ensino e no
exame de processos de aproveitamento e adaptações de programas de
estudos

X.

Manter atualizados os programas de ensino

XI.

Coordenar as atividades dos professores que integram o Curso, dirimindo as
dúvidas e questões que surgirem, assegurando a sua articulação interna

XII.

Organizar o horário das aulas em cada período letivo, observada a matriz
curricular e o plano de oferta de disciplinas

XIII.

Supervisionar o cumprimento da integralização curricular e a execução dos
conteúdos programáticos

INSTITUCIONAIS
I.

Ser responsável pelo sucesso dos alunos nas avaliações do MEC

II.

Participar do acompanhamento dos antigos alunos do Curso (Egressos)

III.

Ser responsável pela busca de fontes alternativas de recursos

IV.

Ser responsável pelo reconhecimento e pela renovação do Curso junto ao MEC

V.

Zelar pela ordem e disciplina, respondendo por abusos e omissões

VI.

Cumprir e fazer cumprir as decisões, bem como as resoluções e normas
emanadas dos órgãos superiores;

VII.

Aplicar penalidades, na forma do Regimento Geral;

VIII.

Participar das reuniões do Conselho Universitário, como um de seus
membros

IX.

Manifestar-se, através de parecer ou informação, acerca de assuntos sobre os
quais tenha sido consultado por órgãos superiores
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1.4. Objetivos do curso
O profissional que se pretende alcançar com o Curso de Farmácia com linha de
generalista está delineado pelas Novas Diretrizes Curriculares do Curso de Graduação em
Farmácia CNE/CES nº 2, de 19 de fevereiro de 2002.
O Curso de Farmácia da Universidade de Itaúna tem por objetivo dotar o profissional
Farmacêutico dos conhecimentos requeridos para o exercício das seguintes competências
e habilidades gerais:
I - Atenção à saúde: Os profissionais devem estar aptos a desenvolver ações de
prevenção, promoção, proteção e reabilitação da saúde, individual e coletiva, com ênfase no
SUS. Assegurar que sua prática seja continua e integrada ao sistema de saúde em todos os
níveis, sendo capaz de contextualizar novas informações e apresentar flexibilidade
intelectual e adaptabilidade contextualizada no trato de situações diversas, presentes ou
emergentes, nos vários segmentos do campo de atuação do Farmacêutico, conforme Art. 4º
da Resolução CNE / CES nº 19, de 4 de março de 2002.
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 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
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proporcionando condições para que haja benefício mútuo entre os futuros profissionais e os
profissionais dos serviços, inclusive, estimulando e desenvolvendo a mobilidade acadêmicoprofissional, a formação e a cooperação através de redes nacionais e internacionais.
O

Curso

possibilitará

a

formação

profissional

reveladora

das

seguintes

competências e habilidades específicas:
 Respeitar os princípios éticos inerentes ao exercício profissional;
 Atuar em todos os níveis de atenção à saúde, integrando-se em programas de
promoção, manutenção, prevenção, proteção e recuperação da saúde,
sensibilizados e comprometidos com o ser humano, respeitando-o e
valorizando-o;
 Atuar multiprofissionalmente, interdisciplinarmente e transdisciplinarmente com
extrema produtividade na promoção da saúde baseado na convicção científica,
de cidadania e de ética;
 Reconhecer a saúde como direito e condições dignas de vida e atuar de forma
a garantir a integralidade da assistência, entendida como conjunto articulado e
contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos,
exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema;
 Exercer sua profissão de forma articulada ao contexto social, entendendo-a
como uma forma de participação e contribuição social;
 Conhecer métodos e técnicas de investigação e elaboração de trabalhos
acadêmicos e científicos;
 Desenvolver assistência farmacêutica individual e coletiva;
 Atuar na pesquisa, desenvolvimento, seleção, manipulação, produção,
armazenamento e controle de qualidade de insumos, fármacos, sintéticos,
recombinantes

e

naturais,

medicamentos,

cosméticos,

saneantes

e

domissaneantes e correlatos;
 Atuar em órgãos de regulamentação e fiscalização do exercício profissional e
de aprovação, registro e controle de medicamentos, cosméticos, saneantes,
domissaneantes e correlatos;
 Atuar na avaliação toxicológica de medicamentos, cosméticos, saneantes,
domissaneantes, correlatos e alimentos;
 Realizar,

interpretar,

tecnicamente

por

emitir

análises

laudos

e

pareceres

clínico-laboratoriais,

e

responsabilizar-se

incluindo

os

exames

hematológicos, citológicos, citopatológicos e histoquímicos, biologia molecular,
bem como análises toxicológicas, dentro dos padrões de qualidade e normas
de segurança;
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 Realizar procedimentos relacionados à coleta de material para fins de análises
laboratoriais e toxicológicas;
 Avaliar a interferência de medicamentos, alimentos e outros interferentes em
exames laboratoriais;
 Avaliar as interações medicamento/medicamento e alimento/medicamento;
 Exercer a farmacoepidemiologia;
 Exercer a dispensarão e administração de nutracêuticos e de alimentos de uso
integral e parenteral;
 Atuar no planejamento, administração e gestão de serviços farmacêuticos,
incluindo registro, autorização de produção, distribuição e comercialização de
medicamentos, cosméticos, saneantes, domissaneantes e correlatos;
 Atuar

no

desenvolvimento

e

operação

de

sistemas

de

informação

farmacológica e toxicológica para pacientes, equipes de saúde, instituições e
comunidades;
 Interpretar e avaliar prescrições;
 Atuar na dispensação de medicamentos e correlatos;
 Participar na formulação das políticas de medicamentos e de assistência
farmacêutica;
 Formular e produzir medicamentos e cosméticos em qualquer escala;
 Atuar na promoção e gerenciamento do uso correto e racional de
medicamentos, em todos os níveis do sistema de saúde, tanto no âmbito do
setor público como do privado;
 Desenvolver

atividades

de

garantia

da

qualidade

de

medicamentos,

cosméticos, processos e serviços onde atue o farmacêutico;
 Realizar, interpretar, avaliar, emitir laudos e pareceres e responsabilizar-se
tecnicamente por análises de alimentos, de nutracêuticos, de alimentos de uso
enteral e parenteral, suplementos alimentares, desde a obtenção das matérias
primas até o consumo;
 Atuar na pesquisa e desenvolvimento, seleção, produção e controle de
qualidade de produtos obtidos por biotecnologia;
 Realizar análises físico-químicas e microbiológicas de interesse para o
saneamento do meio ambiente, incluídas as análises de água, ar e esgoto;
 Atuar na pesquisa e desenvolvimento, seleção, produção e controle de
qualidade de hemocomponentes e hemoderivados, incluindo realização,
interpretação de exames e responsabilidade técnica de serviços de
hemoterapia;
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 Exercer atenção farmacêutica individual e coletiva na área das análises clínicas
e toxicológicas;
 Gerenciar laboratórios de análises clínicas e toxicológicas;
 Atuar na seleção, desenvolvimento e controle de qualidade de metodologias,
de reativos, reagentes e equipamentos.
Para tanto, o curso em oferta oferece as seguintes condições, entre outras:
 corpo docente com formação e experiência profissional adequada à orientação
dos alunos dentro do perfil profissional definido nas DCN;
 laboratórios para a prática profissional, dotados de moderníssimas instalações;
 técnicos e pessoal de apoio gabaritado;
 projetos de extensão e pesquisa;
 vasto campo de estágios nas empresas;
 biblioteca adequada em títulos e exemplares;
 apoio da comunidade e organizações de classe;
 apoio do Conselho Regional de Farmácia e do Conselho Federal de Farmácia.

1.5. Perfil do Egresso
O Curso de Graduação em Farmácia da Universidade de Itaúna tem como perfil do
formando egresso/profissional o 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.

1.6. Número de vagas
O curso de Farmácia oferece 120 vagas anuais estando atualmente com 378 alunos
distribuídos em 9 turmas.
Para atender ao curso estamos com 30 docentes sendo 10 Doutores, 11 Mestres e 9
Especialistas.
O curso é ofertado na Central de Ensino IV que possui a seguinte estrutura:
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Ambiente

Quantidade

Área (m²)

Salas de aulas
Sanitários
Instalações administrativas
Laboratórios
Laboratório de Técnicas Dietéticas
Salas de coordenação
Salas de docentes
Sala de estudos
Copa para funcionários
Almoxarifado audiovisual
Outros

25
10
2
11
1
2
2
1
1
1

1.920,01
224,98
103,26
1.646,44
215,4
64,58
87,02
32,94
19,78
13,72
2.553,86

Área total edificada

6.881,99

No Parque de Exposições da Universidade de Itaúna encontra-se o Laboratório de Zoologia
e Botânica, que possui área de 352,86 m2, de apoio à Central de Ensino IV.

Infraestrutura física para o Curso
Além das áreas comuns e de alguns laboratórios situados em outras Centrais de
Ensino, conforme se descreverá em tópico próprio, o Curso de Farmácia utiliza de forma
mais específica os seguintes espaços da Central de Ensino IV:
 10 salas de aula para as atividades teóricas, com aproximadamente 75 m²
cada;
 Auditório do núcleo de pesquisa com 123 m², com 100 lugares e equipado com
recursos multimídia;
 Sala da coordenação do curso e do NDE, com 32,3m², equipada com recursos
multimídia e microcomputadores;
 Sala de reuniões, com 32,3 m², equipada com recursos multimídia;
 Sala de professores, com 32,3 m²;
 Para as atividades práticas, os seguintes laboratórios:
i. Laboratórios de Informática;
ii. Laboratório I (Citologia e Biotecnologia Clínica, Bioquímica Clínica,
Hematologia,

Imunologia

Clínica,

Microbiologia

e

Imunologia,

Microbiologia Clínica);
iii. Laboratórios II e III ( Anatomia Humana);
iv. Laboratório IV (Bioquímica Geral, Métodos Físico-Químicos de
Análise, Química Geral e Inorgânica, Química Orgânica e Química
Farmacêutica);
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v. Laboratório V (Análises toxicológicas, Físico-química Aplicada a
Farmácia, Química Analítica);
vi. Laboratório VI ( Parasitologia Humana e Parasitologia Clínica);
vii. Laboratório VII (Biologia e Patologia Geral);
viii. Laboratório VIII (Farmacobotânica e Fitoterapia, Farmacognosia,
Farmacotécnica, Tecnologia Industrial de Medicamentos, Cosméticos
e Alimentos, Controle e Garantia de Qualidade em Cosméticos e
Alimentos e Controle e Garantia da Qualidade em Medicamentos);
ix. Laboratório de Química.

Recursos de Multimídia na UI
Equipamentos

Quantidade

Datashow
Notebook
Videocassete
DVD
Projetores de slides
Microsytem / Rádio CD
Retroprojetor
Câmera fotográfica
Televisores
Total Geral

67
07
14
23
16
12
79
09
37
264

Recursos de Informática
A infraestrutura acadêmica de informática é constituída por dezenas de computadores,
distribuídos em 8 laboratórios, todos conectados à internet, localizados nas Centrais de
Ensino I a V, do Campus em Itaúna
Os laboratórios de informática funcionam diariamente, de segunda a sexta-feira, no horário
de 7h30 às 22h20, e aos sábados, de 8h às 12h.
Na Biblioteca do Campus Verde em Itaúna existem 70 computadores para consulta ao
acervo e para pesquisas dos alunos

1.7. Conteúdos curriculares

Atividades de Ensino - Aprendizagem
1 Período
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Atividades de Ensino - Aprendizagem
1 Período
Anatomia Humana
Biologia I
Matemática
Ciências Sociais e Humanas
Aplicadas à Saúde
Química Geral e Inorgânica I
Introdução às Ciências
Farmacêuticas

76 h
76 h
76 h

Subtotal

400 h

38 h
76 h
38 h

2 Período
Fisiologia Humana
Farmacobotância e Fitoterapia
Biofísica Aplicada à Farmácia
Biologia II
Química Geral e Inorgânica II
Metodologia Científica

76 h
76 h
38 h
76 h
76 h
38 h

Subtotal

400 h

3 Período
Físico-Química Aplicada
à Farmácia
Microbiologia e Imunologia
Farmacologia I
Química Orgânica I
Primeiros Socorros e
Semiologia
Patologia Geral

Subtotal

76 h
76 h
76 h
76 h
38 h
38 h

400 h

4 Período
Bioquímica Geral
Farmacologia II
Farmacotécnica I
Química Analítica I
Parasitologia Humana
Química orgânica II

76 h
76 h
76 h
76 h
38 h
38 h

Subtotal

400 h

5 Período
Química Analítica II
Farmacotécnica II
Bromatologia Geral
Química Farmacêutica
Farmacognosia
Métodos Físico-Químicos
de Análise

76 h
38 h
76 h
76 h
76 h
38
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Subtotal

400 h

6 Período
Toxicologia Geral
Deontologia, Gestão e
Legislação Farmacêutica
Microbiologia Clínica
Parasitologia Clínica
Farmácia Hospitalar
Estágio Supervisionado I

76 h

Subtotal

438 h

38 h
76 h
76 h
38 h
114 h

7 Período
Saúde pública, Epidemiologia
e Bioestatística
76 h
Tecnologia Industrial de
Medicamentos, Cosméticos
e Alimentos
76 h
Hematologia
76 h
Análises Toxicológicas
76 h
Estágio Supervisionado II
152 h

Subtotal

476 h

8 Período
Controle e Garantia da
Qualidade em Cosméticos
e Alimentos
76 h
Bioquímica Clínica
76 h
Controle e Garantia da
Qualidade em Medicamentos 76 h
Estágio Supervisionado III
152 h

Subtotal

400 h

9 Período
Citologia e Biotecnologia
Clínica
Imunologia Clínica
Farmácia Homeopática
Controle e Garantia da
Qualidade em Análises
Clínicas
Estágio Supervisionado IV

Subtotal

76 h
38 h
76 h

38 h
152 h

400 h

10 Período
Vigilância Sanitária
38 h
Tópicos Especiais em
Farmácia
38 h
Fisiopatologia, Farmacoterapia
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e Atenção Farmacêutica
Trabalho de Curso
Estágio Supervisionado V

38 h
38 h
266 h

Subtotal
Total Geral

418
4152 h

OBSERVAÇÃO: na carga horária total do Curso, de 4.152 (quatro mil, cento e cinquenta e
duas) horas, estão computadas: 836 (oitocentas e trinta e seis) horas de Estágio
Supervisionado, a serem integralizadas a partir do 6º período; 200 (duzentas) horas de
Atividades Complementares, a serem integralizadas ao longo do Curso e nas quais se inclui
a “Libras – Língua Brasileira de Sinais”, como disciplina optativa.

1.8. Metodologia de Ensino
Compete à UI a busca da excelência na formação de profissionais comprometidos com a
vida e com a transformação social. Essa meta reflete o exposto no Projeto Político
Institucional e orienta a organização curricular dos PPC. Ao buscar a excelência, estamos
nos comprometendo com a formação de profissionais aptos a reunir conteúdos
conceituais, procedimentais e atitudinais para resolver problemas, buscando soluções
comprometidas com a preservação da vida e a transformação social baseada na ética.
Isto significa que não basta o aprender a fazer. A tomada de decisão para a solução de
qualquer problema precisa ser um ato intencional apoiado em sólidos conhecimentos
científicos. O profissional precisa saber o porquê de fazer desta maneira e não de uma
outra. Há que ter a compreensão, cada vez maior, do processo no qual está envolvido e
atuar nesse processo com crescente grau de autonomia intelectual.
Como materializar este discurso na escolha das metodologias de ensino?
O Ensino deve ser focado no aluno. A questão é buscar como o aluno aprende, como o
aluno agrega na sua formação as diferentes formas de conteúdos que a Instituição trabalha
e orienta para a formação do profissional com o perfil pretendido.
Os conteúdos conceituais formam toda a base científica. Esses conteúdos são trabalhados
nas atividades com os professores em salas de aulas e laboratórios, através de aulas
expositivas, trabalhos individuais e em grupos, seminários, visitas técnicas, Atividades
Complementares, etc..
Os conteúdos procedimentais são trabalhados nos laboratórios específicos, nos estágios
supervisionados, nas práticas voltadas para a formação profissional, onde cada técnica a
ser empregada é analisada, é discutida, é observada nos seus mais variados aspectos.
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Os conteúdos atitudinais perpassam todo o processo de formação do aluno, orientando a
construção ética pretendida para os egressos.
A metodologia de ensino desenvolvida no curso está profundamente baseada na interação
entre reflexão teórica e vivência profissional, que visa a levar o aluno a desenvolver as
habilidades de compreensão, análise, comparação e síntese das informações, gerando
autonomia para propor soluções baseadas em análises críticas. Esses aspectos estão em
consonância com a concepção do Curso que se pauta na construção do conhecimento,
enfatizando-se o “aprender a aprender”: o discente deixa de ser um “consumidor” passivo de
conhecimentos e informações transmitidas pelos docentes e passa a ser o construtor de seu
conhecimento, de forma crítica e reflexiva, tendo o docente como um mediador desse
processo de ensino-aprendizagem. Segundo Paulo Freire (in Pedagogia da Autonomia,
1996), “não há docência sem discência, as duas se explicam e seus sujeitos, apesar das
diferenças que os conotam, não se reduzem à condição de objeto, um do outro. Quem
ensina aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao aprender”.
Para tanto, são adotadas as seguintes práticas didático-pedagógicas, dentre outras:
exposições dialogadas;
● apresentação de seminários;
● mesas redondas e debates;
● desenvolvimento de projetos interdisciplinares;
● produção e realização de estudos de caso;
● realização de pesquisas bibliográficas e empíricas com cunho científico;
● realização de estágios;
● utilização dos resultados das atividades de pesquisa e extensão desenvolvidas
por professores e alunos em sala de aula;
● palestras com profissionais de larga experiência no mercado;
● visitas técnicas.
1.9. Atendimento ao Discente
A assistência ao aluno é contemplada no Regimento Geral da UI, que estabelece:
“(...). Observadas suas possibilidades, a Universidade presta a seus alunos a
assistência necessária à sua realização como pessoa e oferece-lhes as
condições necessárias ao seu encaminhamento para a formação cultural e
profissional plenas.
(...). A assistência aos estudantes
pedagógica e para o trabalho. (...)”
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abrange

orientação

psicológica,

A assistência ao aluno na UI está baseada, primeiramente, na atenção extraclasse e
dedicação

do

seu corpo

docente

e coordenadores

para

com

os

acadêmicos,

especificamente nos quesitos de dificuldades no processo ensino/aprendizagem, na
orientação de projetos de pesquisa, de extensão, na realização de atividades culturais, na
orientação de trabalhos de curso, entre outros.
Em um segundo plano, estão todos os serviços prestados pela UI aos seus acadêmicos, ou
seja, aqueles realizados pelos Núcleos de Pesquisa e Extensão, Coordenação Pedagógica,
Serviço de Protocolo, Registro Acadêmico, Secretaria da Coordenação, Biblioteca,
Audiovisual, Reprografia, entre outros.

Programa de Bolsas. Além do FIES e do PROUNI a UI aprimorou o sistema de concessão
de Bolsas de Estudo próprias, mediante a implantação de novo Programa com

maior

abrangência e baseado em critérios definidos e objetivos. O Programa é objeto de ampla
divulgação, inclusive no site da UI. Para os alunos portadores de necessidades especiais e
professores da rede pública, foi criado um sistema de bolsas diferenciado e de maior
abrangência.
Programa de Nivelamento. No Portal Universitário existem objetos de aprendizagem que
permitem o nivelamento em todos os temas específicos do 2º grau. Além do nivelamento
possível através de ferramenta de TI a UI disponibiliza o apoio de monitores em disciplinas
dos cursos

Apoio Psicopedagógico. Feito por psicóloga (Zanilda T. Gonçalves da Silva) e pedagoga(
MS Claudia C. Santos Silveira) tem a função de orientar alunos com dificuldades cognitivas
e de adaptação
Apoio financeiro e logístico à participação em eventos com apresentação de trabalho.
Trabalhos feitos por alunos e aceitos em eventos científicos são apoiados financeiramente
pela UI
Além dos eventos externos a UI organiza durante o ano letivo seminários, congressos,
encontros e palestras com a participação efetiva de alunos e em especial dos alunos
envolvidos no Programa Institucional de Iniciação Científica
Atendimento a portadores de necessidades especiais.
Foram instalados equipamentos para uso de portadores de necessidades especiais. Para os
cadeirantes existem rampas e/ou elevadores próprios em todos os prédios. Nos
estacionamentos existem vagas demarcadas
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Foram contratados 2 (dois) professores com proficiência em LIBRAS, os quais, sempre que
necessário, são alocados também em atividades extraclasse ligadas ao atendimento de
alunos e docentes.
Política de Monitoria
A monitoria está prevista no Regimento Geral da UI que dispõe:
“(...). A monitoria objetiva, na Universidade, um melhor aparelhamento dos cursos e
o aproveitamento de alunos que apresentem atributos indicativos para a função de
monitor.
(...). Incumbe ao monitor auxiliar aos seus colegas no estudo e desenvolvimento de
disciplinas, orientando-os na realização de trabalhos individuais ou de grupos e na
obtenção de dados e elementos outros necessários a suas atividades, sendo-lhe
vedado o uso de horário regular de aulas para o cumprimento de seus encargos.
Parágrafo único - O monitor poderá exercer, além das atividades de ensino,
atividades ligadas às áreas de pesquisa e extensão.
(...). O exercício da função de Monitor não é remunerado, sendo considerado como
título.
(...). A monitoria obedece a regulamento próprio.......

A cada ano é feita a seleção de monitores atreves de solicitação dos coordenadores de
curso.
Política de Egresso
Objetivos específicos:
I.

Avaliar o desempenho do egresso no mercado de trabalho

II.

Manter registros atualizados de alunos egressos

III.

Promover intercâmbio

IV.

Promover Educação Continuada

1.10. Estímulo as atividades acadêmicas
Considera-se relevante para a formação do aluno a participação em atividades acadêmicas
extras. Para tanto a UI apóia as seguintes atividades:
a) Iniciação científica – através do Programa Institucional de Iniciação Científica – PINC
que tem os seguintes objetivos:
 institucionalizar e incentivar a iniciação científica na Universidade de Itaúna;
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 proporcionar aos discentes as primeiras experiências na atividade acadêmica a partir
de orientação dada pelos professores –orientadores;
 agregar docentes e discentes em projetos de pesquisa.

Os programas institucionais de pesquisa da Universidade de Itaúna são selecionados
anualmente, a partir de publicação de edital contendo os critérios de destinação dos
recursos para financiamento.

b) Monitoria
c) Encontros, conferências e congressos organizados nos espaços da UI;
d) Participação de alunos em docentes em eventos realizados em outras instituições;
e) Visitas técnicas
f) estágios extra - curriculares

1.11. Estágio supervisionado e práticas profissionais
ESTÁGIO SUPERVISIONADO I
No Estágio Supervisionado I, ofertado no sexto período, com carga horária de 114
horas, o aluno deverá cumprir o programa de estágio em drogarias e farmácias privadas. As
atividades no Estágio Supervisionado I incluem dispensação e orientação farmacêutica,
dispensação e registro de medicamentos sob controle especial, armazenamento e controle
de estoque, aferição de pressão, temperatura corporal e aplicação de injetáveis.
ESTÁGIO SUPERVISIONADO II
No Estágio Supervisionado II, ofertado no sétimo período, com carga horária de 152
horas, o aluno deverá cumprir o programa em empresas particulares visando ao
conhecimento das necessidades da área de manipulação alopática e homeopática, o que
inclui análise físico-química de matérias primas, boas práticas de manipulação, controle e
garantia da qualidade de produtos manipulados, embalagens, rótulos e prática de
Farmacovigilância.

ESTÁGIO SUPERVISIONADO III
No Estágio Supervisionado III, ofertado no oitavo período, com carga horária de 152
horas, o aluno deverá cumprir o programa de estágio em farmácia hospitalar, farmácia
pública ou na agência de vigilância sanitária municipal, atuando com atenção farmacêutica,
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dispensação de medicamentos, orientação farmacêutica, controle e armazenamento de
medicamentos, e centrado no conhecimento da legislação farmacêutica.
ESTÁGIO SUPERVISIONADO IV
O Estágio Supervisionado IV, ofertado no nono período, com carga horária de 152
horas, objetiva fornecer subsídios à habilitação profissional do farmacêutico em indústrias da
área farmacêutica, visando ao conhecimento do aluno em controle de qualidade de
medicamentos, cosméticos, alimentos, vacinas, soros e/ou produtos biotecnológicos como
kits, padrões e insumos para análises clínicas e diagnósticos por imagem.

ESTÁGIO SUPERVISIONADO V
O Estágio Supervisionado V, ofertado no décimo período, com carga horária de 266
horas, objetiva fornecer subsídios à habilitação profissional do analista clínico. O aluno
deverá cumprir o programa de estágio em laboratório de análises clínicas, visando ao
conhecimento em controle e garantia de qualidade, biossegurança, coleta, transporte e
conservação de amostras biológicas, hematologia, citologia clínica, parasitologia clínica,
imunologia clínica, microbiologia clínica e bioquímica clínica.
Regulamento:
Estágio Supervisionado é o conjunto das atividades de ensino-aprendizagem
relacionadas ao meio social, profissional, cultural e didático-pedagógico, proporcionadas ao
aluno pela participação em situações reais de vida e trabalho, realizado na comunidade em
geral e junto a pessoas jurídicas de direito público ou privado.
A Lei nº 11.788, de 25-09-2008, constitui-se no ponto de partida para a
regulamentação dos estágios nas Empresas e nas Instituições de ensino, estabelecendo
claramente as obrigações destas últimas em relação aos estágios de seus educandos.
Todo estágio é uma atividade curricular, com caráter pedagógico, pressupondo sua
integração ao processo curricular. Em consequência, deve ter acompanhamento efetivo por
um professor orientador da Instituição e por supervisor da parte concedente, comprovado
por vistos nos relatórios das atividades apresentados periodicamente pelo educando.
No curso de Farmácia da Universidade de Itaúna, o Estágio Supervisionado é
ofertado nos últimos cinco períodos, com início no sexto.
No Curso, os Estágios Supervisionados são orientados pelo coordenador de
estágio e recebem o acompanhamento do farmacêutico responsável técnico pelo
estabelecimento, e são avaliados de maneira a verificar se os objetivos propostos na
elaboração do Plano de Estágio foram atingidos pelo acadêmico estagiário. A avaliação é
contínua e processual, de forma a verificar se as competências propostas para a formação
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daquela etapa foram atingidas. Por se tratar de avaliação de atividades práticas em serviços
de saúde, são levadas em consideração as aptidões afetivas e éticas inerentes ao
profissional farmacêutico no atendimento ao usuário destes serviços.
Compõem ainda a avaliação do Estágio a elaboração de Estudos de Caso, a análise
descritiva das atividades desenvolvidas durante o período do estágio, o Relatório de Estágio
e Registros de Acompanhamento do Desenvolvimento do Aluno. É critério de avaliação
ainda a frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento) das atividades programadas
no período.
Ao final do Estágio Supervisionado, será atribuído o conceito de habilitado ou não
habilitado, nos quesitos frequência e desenvolvimento das atividades.

Configuram entre os convênios firmados as seguintes instituições:
Casa de Caridade Manoel Gonçalves de Souza Moreira de Itaúna, MG; Associação de Pais
e Amigos dos Excepcionais (APAE) em Itaúna, MG; Biocenter Laboratório de Análises
Clínicas em Betim, MG; Hospital Biocor em Belo Horizonte, MG; Laboratório Prestolab Ltda
em Itaúna, MG; Prefeitura Municipal de Betim, MG; Prefeitura Municipal de Brumadinho,
MG; Prefeitura Municipal de Carmópolis, MG; Prefeitura Municipal de Divinópolis, MG;
Prefeitura Municipal de Itatiaiuçu, MG; Prefeitura Municipal de Juatuba, MG; Prefeitura
Municipal de Lagoa da Prata, MG; Prefeitura Municipal de Luz, MG; Prefeitura Municipal de
Maravilhas, MG; Prefeitura Municipal de Pará de Minas, MG; Prefeitura Municipal de Pequi,
MG; Prefeitura Municipal de Pompéu, MG; Fundação Centro de Hematologia e Hemoterapia
de Minas Gerais- Hemominas – BH, MG; Florais de Minas ltda – Itaúna, MG; Farmix
Distribuidora de Medicamentos ltda. – Itaúna, MG; Farmácia Popular do Brasil – Itaúna, MG;
Farmácia São Luiz de Itaúna ltda. – Itaúna; Farmácia Homeopática Mafra ltda. – Pará de
Minas, MG; Farmácia Drogamil ltda. – Itaúna, MG; Hospital e Maternidade Santa Mônica S/A
– Divinópolis, MG; Hospital Imaculada Conceição – Curvelo, MG; Hospital Madre Teresa –
Belo Horizonte, MG; Hospital Mater Dei – Belo Horizonte, MG; Hospital Municipal Odilon
Behrens – Belo Horizonte, MG; Hospital Nossa Sra. da Conceição – Pará de Minas, MG;
Hospital Santa Lúcia ltda. – Divinópolis, MG; Hospital São João de Deus – Divinópolis, MG.

1.12. Atividades complementares
A questão das Atividades Complementares na Universidade de Itaúna é formulada como
uma política institucional, levada ao conhecimento de todos os envolvidos no processo –
alunos, professores e coordenadores - através do Manual de Registro das Atividades
Complementares dos Cursos de Graduação da Universidade de Itaúna, o qual contém as
informações necessárias para a realização, acompanhamento e registro das diversas
atividades exigidas para a integralização do curso.
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Previstas

nas

diretrizes

curriculares

dos

cursos

de

graduação,

as

Atividades

Complementares são componentes curriculares que possibilitam o reconhecimento, por
avaliação, de habilidades, conhecimentos e competências do aluno, inclusive aquelas
adquiridas fora do ambiente escolar, a exemplo da prática de estudos e atividades
independentes, transversais, opcionais, de interdisciplinaridade, especialmente nas relações
com o mundo do trabalho e com as ações de extensão junto à comunidade.
Trata-se, portanto, de componentes curriculares enriquecedores e implementadores do
próprio perfil do formando, sem se confundirem com as atividades do estágio
supervisionado.
As DCN do curso de Farmácia estabelecem que o projeto pedagógico do Curso de
Graduação em Farmácia deverá contemplar atividades complementares e as Instituições de
Ensino Superior deverão criar mecanismos de aproveitamento de conhecimentos a ser
adquiridos pelo estudante, através de estudos e práticas independentes, presenciais e/ou à
distância, a saber: monitorias e estágios; programas de iniciação científica; programas de
extensão; estudos complementares e cursos realizados em outras áreas afins.

São ainda consideradas Atividades Complementares aquelas desenvolvidas no
âmbito do estágio não obrigatório reconhecido pela Instituição, da extensão, da
iniciação científica, da monitoria, da participação em eventos científicos, da
publicação de artigos científicos e da organização de eventos acadêmicos, da
participação em disciplinas e caráter optativo (como Libras).
As Atividades Complementares devem estar vinculadas aos objetivos do Curso e ao
perfil do egresso, possibilitando ao aluno aprofundamento técnico e interdisciplinar.
A participação do aluno em determinada atividade complementar se dá de forma
voluntária,

de

acordo

com

o

interesse

e

disponibilidade,

guardando

a

obrigatoriedade de se cumprir, ao longo da graduação, toda a carga horária prevista
para as atividades complementares.

Iniciação Científica
Atividade: elaboração individual ou conjunta de estudos ou trabalhos de iniciação científica,
compreendendo artigos, ensaios e similares na área de graduação respectiva, sob a orientação
e responsabilidade de docente da Universidade de Itaúna
Forma de comprovação: Certificado de participação e aprovação emitido pelo professor
orientador, constando a data de início e conclusão, o nome e o objetivo geral do trabalho e
o(s) nome(s) do(s) aluno(s)
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Apoio a Publicação de trabalhos dos alunos:
A divulgação de trabalhos de alunos na UI merece especial atenção e orientação por parte
do corpo docente, de forma integrada pelos atores envolvidos. A UI mantém um setor de
Assessoria de Imprensa, que cuida da divulgação de todas as realizações institucionais,
tanto através do Portal da Instituição, como de remessa desse material para órgãos locais e
regionais da mídia escrita, falada e televisiva.
Dos instrumentos para a publicação dos trabalhos a Universidade de Itaúna conta com
vários veículos, dentre os quais relacionamos:
I.

Revista da Universidade de Itaúna – Ciências Exatas, da Terra e Tecnológicas;

II.

Revista da Universidade de Itaúna – Ciências Físicas, Biológicas e da Saúde;

III.

Revista da Universidade de Itaúna – Ciências Humanas, Sociais Aplicadas,
Lingüística, Letras e Artes;

IV.

Catálogo de Pesquisas Institucionais da Universidade de Itaúna;

V.

Catálogo de Extensão da Universidade de Itaúna.

2. CORPO DOCENTE
2.1 Composição do NDE
O Núcleo Docente Estruturante – NDE é órgão consultivo e de assessoramento da
Coordenação de Curso, que responde mais diretamente pela criação, implantação e
consolidação do Projeto Pedagógico do Curso.
É composto pelo Coordenador do Curso, como seu membro nato, e por professores:
I.

preferencialmente com titulação de pós-graduação stricto sensu;

II.

contratados em regime de trabalho que assegure preferencialmente dedicação
plena ao Curso;

III.

com experiência docente;

IV.

preferencialmente com experiência profissional não acadêmica relevante para o
exercício da profissão relacionada ao Curso.

O Presidente do Núcleo Docente Estruturante é o Coordenador do Curso a quem compete:
I.

convocar e presidir reuniões, com direito a voto, inclusive o de

II.

representar o NDE junto aos órgãos da Instituição;

III.

encaminhar à Congregação as deliberações do Núcleo;
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qualidade;

IV.

designar um membro do NDE para secretariar as reuniões e lavrar as respectivas
atas;

V.

coordenar a integração do NDE com os demais Colegiados e setores da Instituição.

Composição do NDE
Ângela Cardoso de Alvarenga Wu
Charles Anacleto
Haendel Gonçalves N. O. Busatti
Jomar Becher dos Passos
José Antônio Guimarães Ferreira
Luiz Artur Costa do Valle
Luiz Carlos Ananias de Carvalho
Marcelo Moreira Britto
Maria de Lourdes Mohallem
Rafael Sanzio Diniz Lacerda Gomes

Doutor
Doutor
Doutor
Doutor
Doutor
Doutor
Doutor
Doutor
Mestre
Mestre

Integral
Integral
Integral
Integral
Integral
Parcial
Integral
Integral
Parcial
Parcial

2.2 Titulação e formação acadêmica do NDE
O NDE é formado por 10 docentes sendo 2 mestres (20,00%) e 8 Doutores (80,00%)
Ângela Cardoso de Alvarenga Wu – Doutor em Parasitologia. Universidade Federal de
Minas Gerais - UFMG. Belo Horizonte - MG. 2007. Tese: "Caracterização biológica e
molecular de cepas de Leishmania major-Like isoladas no Brasil e análise da expressão
diferencial de genes possivelmente envolvidos com infecciosidade."
Charles Anacleto – Doutor em Bioquímica e Imunologia. Universidade Federal de Minas
Gerais - UFMG. Belo Horizonte - MG. 2000 a 2004. Tese: "Aspectos da metilação de DNA
em câncer colorretal e de pulmão na espécie humana".
Haendel Gonçalves N. O. Busatti – Doutor em Parasitologia. Universidade Federal de
Minas Gerais - UFMG. Belo Horizonte - MG. 07/2006 a 03/2010. Tese: "Avaliação dos
efeitos de análogos do metronidazol sobre o protozoário Giardia lamblia".
Jomar Becher dos Passos – Doutor em Bioquímica. Universidade Federal de Minas
Gerais - UFMG. Belo Horizonte - MG. 01/02/1988 a 24/06/1992. Tese: "Ativação de H+ATPase de membrana citoplamática em Humícula sp., Trichoderma sp e linhagens de
Saccharomycies cerevisiae.
José Antônio Guimarães Ferreira – Doutor em Microbiologia. Universidade Federal de
Minas Gerais - UFMG. Belo Horizonte - MG. 07/2005 a 07/2009. Tese: "Epidemiologia de
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candidemia em quatro hospitais gerais de Belo Horizonte, MG, Brasil, e avaliação da
formação de biofilmes por espécies de Candida".
Luiz Artur Costa do Valle – Doutor em Agronomia (Fitopatologia). Universidade Federal de
Viçosa - UFV. Viçosa - MG. 1996 a 2001. Tese: "Análise Genética e Identificação de
Regiões Genômicas que Conferem Resistência a Phytophthora capsici em 'Criollo de
Morelos 334' (Capsicum annuum)".
Luiz Carlos Ananias de Carvalho – Doutor em Química Inorgânica. Université Paul
Sabatier-Toulouse-França.09/091981 a 27/02/1985. Tese: "Action des dienes,triene et
tetraene sur des complexes du cobalt (I) et de la trimethylphosphine.
Marcelo Moreira Britto – Doutor em Química - Química orgânica. Universidade Federal de
Minas Gerais - UFMG. Belo Horizonte - MG. 01/03/1996 a 15/12/2000. Tese: "Relação entre
a estrutura química e a atividade biológica de compostos mesoiônicos do tipo 1,3,4tiadiazólio-2-aminida".
Maria de Lourdes Mohallem – Mestre em Ciência e Tecnologia dos Alimentos.
Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP. Campinas - SP. 1989 a 1993.
Dissertação: “Utilização da Nisina na Destruição Térmica do Bacillus stearothermophilus em
Homogeneizado de Cogumelos pH 6,2”.
Rafael Sanzio Diniz Lacerda Gomes – Mestre em Ciências Farmacêuticas. Universidade
Federal de Minas Gerais - UFMG. Belo Horizonte - MG. 08/2004 a 08/2007. Dissertação:
"Estudo da Psychotria ipecacuanha (Brot.) Stokes. - Rubiaceae - do Bioma Amazônia obtida
da mata nativa e do cultivo in vitro submetido a diferentes tratamentos de interceptação da
radiação solar".

2.3 Regime de Trabalho do NDE
Dos 10 docentes do NDE, 3 estão contratados em Tempo Parcial (30,00%), 7 contratados
em Tempo Integral (70,00%)
Tempo de experiência de magistério superior ou experiência do corpo docente
Magistério Superior
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Dos 10 docentes do NDE, 7 docentes (70,00%) possuem entre 5 e 9 anos de experiência e
3 docentes (30,00%) possuem mais de 10 anos de experiência
Experiência Não acadêmica

Dos 10 docentes do NDE, 7 docentes (70,00%) só possuem experiência de magistério
superior, 1 docente (10,00%) possuem entre 1 e 4 anos de experiência, 1 docente (10,00%)
possui entre 5 e 9 anos de experiência e 1 docente (10,00%) possui mais de 10 anos de
experiência

2.4 Titulação e formação acadêmica do coordenador do curso
a) Formação
Doutorado em Parasitologia. Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG. Belo
Horizonte - MG. 07/2006 a 03/2010. Tese: "Avaliação dos efeitos de análogos do
metronidazol sobre o protozoário Giardia lamblia".
Mestrado em Parasitologia. Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG. Belo
Horizonte - MG. 01/02/2004 a 16/02/2006. Dissertação: "Investigação do potencial giardicida
de quatro análogos do metronidazol".

Graduação em Farmácia. Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG. Belo Horizonte MG. 08/1999 a 13/09/2003.

b) Experiência do coordenador (acadêmica e não acadêmica)
b.1) Experiência Acadêmica no Ensino Superior (6 anos)
02/2004 - atual. Universidade de Itaúna - UI, Itaúna - MG. Graduação, Curso de
Bacharelado em Farmácia e Bioquímica. Professor de “Parasitologia Clínica”, “Imunologia
Clínica” e “Introdução às Ciências Farmacêuticas”.
08/2009 - atual. Universidade de Itaúna - UI, Itaúna - MG. Graduação, Curso de
Bacharelado em Farmácia. Professor de “Farmacologia II”.

08/2004 - 07/2009. Universidade de Itaúna - UI, Itaúna - MG. Graduação, Curso de Química
Licenciatura. Professor de “Bioquímica”.
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Participações em Projeto:
2009 - Atual. Instituto de Ciências Biológicas, UFMG. Título: Avaliação da atividade de
extratos e substâncias isoladas da planta Maytenus gonoclada e Maytenus salicifolia.

2008 - Atual. Instituto de Ciências Biológicas, UFMG. Título: Projeto SOL: controle de
parasitoses intestinais em comunidades da periferia de Belo Horizonte-MG.

2008 - Atual. Instituto de Ciências Biológicas, UFMG. Título: Prevalência e sintomatologia
associada das parasitoses intestinais em pacientes com insuficiência renal crônica em
tratamento dialítico (HEMODIÁLISE E CAPD)

09/2006 - 03/2010. Instituto de Ciências Biológicas, UFMG. Título: Avaliação dos efeitos de
análogos do metronidazol sobre o protozoário Giardia lamblia.

02/2008 - 12/2008. Faculdade de Farmácia, Universidade de Itaúna Título: Ocorrência de
parasitoses intestinais em habitantes de Pará de Minas - MG.

02/2007 - 07/2008. Faculdade de Farmácia, Universidade de Itaúna. Título: Estudo da
prevalência de parasitoses intestinais em escolares de Itaúna-MG.

02/2007 - 12/2007. Faculdade de Farmácia, Universidade de Itaúna. Título: Estudo
laboratorial de especificidade de kit no diagnóstico sorológico de leishmaniose visceral
humana e doença de Chagas.

02/2006 - 04/2007. Faculdade de Farmácia, Universidade de Itaúna. Título: Obtenção e
avaliação da atividade de extratos brutos da planta Eleutherine bulbosa sobre o protozoário
G. lamblia.

2006 - 2007. Instituto de Ciências Biológicas, UFMG. Título: Sorologia como ferramenta para
identificar amebíases invasivas em áreas endêmicas.

02/2004 - 12/2005. Instituto de Ciências Biológicas, UFMG. Título: Investigação do potencial
giardicida de quatro análogos do metronidazol.

08/2002 - 07/2003. Iniciação científica, como bolsista CNPq, no laboratório de Amebíase e
Protozoários Intestinais do Departamento de Parasitologia do Instituto de Ciências
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Biológicas - UFMG. Título: Avaliação da atividade giardicida de extratos de plantas
medicinais brasileiras.
b.2) Gestão em Instituição de Ensino Superior (1 ano)

08/2009 - atual. Universidade de Itaúna - UI, Itaúna - MG. Graduação, Curso
de Farmácia. Coordenador do Curso de Farmácia.
b.3) Experiência não acadêmica (2 anos)
06/2006 - 10/2007. Drogaria e Perfumaria Queiroz DNE Ltda, Itaúna - MG. Farmacêutico
responsável técnico (dispensação e atenção farmacêutica).
10/2003 – 07/2004. Drogaria e Perfumaria Drogater Ltda, Itaúna - MG. Farmacêutico
responsável técnico (dispensação e atenção farmacêutica).
2.5 Regime de trabalho do coordenador do curso
Tempo Integral - São dedicadas 20 (vinte) horas semanais para a administração e condução
do Curso de Farmácia
.
2.6 Composição e funcionamento do colegiado do curso ou equivalente
A Congregação é o colegiado de deliberação superior do Curso, nos campos
administrativos, disciplinar, técnico-científico e didático-pedagógico.
A Congregação funciona também como órgão de consulta preliminar nos demais aspectos
da vida institucional, em conformidade com o disposto no Estatuto, no Regimento Geral da
Universidade e demais ordenamentos.
Na Congregação, os projetos em andamento são articulados e o corpo docente discute o
Projeto Pedagógico do Curso. As reuniões visam ao desenvolvimento do curso, o
aperfeiçoamento do desempenho do trabalho acadêmico, à integração dos planos de aula, à
proposição de Atividades Complementares, à definição de espaços educacionais de estágio,
à atualização da bibliografia, à troca de experiências que envolvam também a adequação e
atualização das ementas e programas das unidades de estudo, entre outras situações
inerentes ao Curso. A Congregação pauta sua atuação no Regimento Geral, no Estatuto,
nas DCN e nas Políticas institucionais definidas no PDI.
É a seguinte a composição da Congregação:
I.

Coordenador do Curso;
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II.

professores das disciplinas ministradas no Curso;

III.

dois (2) representantes do Corpo Discente do Curso, designados pelos Diretórios
Acadêmicos respectivos, na forma da legislação vigente;

IV.

um (1) representante dos funcionários técnico-administrativos do Curso.

A Congregação se reúne, ordinariamente, até trinta (30) dias antes do início de cada
semestre letivo, e, extraordinariamente, sempre que convocada pelo Coordenador do Curso
ou por um terço (1/3), no mínimo, de seus membros.
A Congregação se reúne sob a presidência do Coordenador do Curso e, em caso de
impedimento deste, do Vice-Coordenador ou, pela ordem, do Professor mais antigo, com
preferência para o mais idoso, em caso de empate.
A Congregação se reúne com a presença da maioria absoluta de seus membros,
deliberando por maioria simples de votos dos presentes, salvo exceções previstas neste
Estatuto.
Compete à Congregação:
I.

Assessorar a Pró-Reitoria de Ensino e Assuntos Acadêmicos no que for exigido;

II.

Elaborar os Planos Geral e Específico dos cursos e atividades;

III.

Opinar, quando consultada, sobre os casos disciplinares e de aproveitamento de
estudos;

IV.

Organizar lista tríplice para escolha, pelo Reitor, dos candidatos a Coordenador e
Vice-Coordenador, na forma preconizada no Estatuto da Universidade de Itaúna;

V.

Funcionar como órgão superior de recurso, em assuntos que lhe sejam concernentes;

VI.

Opinar, quando consultada, sobre assuntos didático-pedagógicos e técnico-científicos;

VII.

Responder consultas que lhe forem encaminhadas por órgãos superiores da
Universidade;

VIII.

Desincumbir-se de outras atribuições não relacionadas acima, mas que lhe sejam
conferidas neste Regimento, outros ordenamentos ou que decorram do exercício de
suas atividades.

Articulação do colegiado de curso com os colegiados superiores

O Conselho Universitário tem na sua composição a participação efetiva dos coordenadores
de curso, como membros natos. Agrega-se ainda na representação no Conselho
Universitário um representante do Corpo Docente de cada curso, estes eleitos por seus
pares.
Esta forma de representação, com a participação de todos os coordenadores, busca agilizar
as demandas de cada curso no órgão máximo de decisão da Universidade.
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2.7 Titulação do corpo docente
O corpo docente é constituído de 30 professores sendo 9 Especialistas (30,00%), 11
Mestres (36,67%) e 10 Doutores (33,33%)
Andrea Fialho de Souza Lima
Ângela Cardoso de Alvarenga Wu
Ângela Gonçalves do Amaral
Arthur Francisco Fortes Drummond
Charles Anacleto
Cristina Carneiro Nogueira
Eliane de Sousa Silva
Ellimar Alves Pereira
Élvio Marques da Silva
Frank Ferreira Silveira
Gilmar do Carmo Paixão
Haendel Gonçalves N. O. Busatti
Inácio Campos Cordeiro Júnior
Isaac de Freitas Corradi
Jomar Becher dos Passos
José Antônio Guimarães Ferreira
José Luiz Guimarães Filho
Lúcio Aparecido Moreira
Luiz Artur Costa do Valle
Luiz Carlos Ananias de Carvalho
Luis Gonzaga Barbosa de Castro
Marcelo Moreira Britto
Maria de Lourdes Mohallem
Moacir Ribeiro de Oliveira Júnior
Rafael Sanzio Diniz Lacerda Gomes
Regina Coeli Cançado Peixoto
Rodrigo Lobo Leite
Salim Hosni
Saulo Marcos Ferreira
Virgílio Rocha de Souza Lima

Mestre
Doutor
Especialista
Mestre
Doutor
Mestre
Mestre
Especialista
Mestre
Doutor

Mestre
Doutor
Especialista
Especialista
Doutor
Doutor
Mestre
Mestre
Doutor
Doutor
Especialista
Doutor
Mestre
Especialista
Mestre
Doutor
Mestre
Especialista
Especialista
Especialista

Horista
Integral
Integral
Horista
Integral
Horista
Horista
Horista
Parcial
Horista
Parcial
Integral
Horista
Horista
Integral
Integral
Integral
Parcial
Parcial
Integral
Horista
Integral
Parcial
Parcial
Parcial
Parcial
Integral
Parcial
Horista
Horista

2.8 Regime de trabalho do corpo docente
O Corpo docente possui 11 Horistas (36,67%), 9 docentes em Tempo Parcial (30,00%) e 10
docentes em Tempo Integral (33,33%)

2.9 Tempo de experiência de magistério superior ou experiência do corpo docente
Magistério Superior
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Dos 30 docentes do curso 8 docentes (26,67%) possuem entre 1 e 4 anos de experiência,
10 docentes (33,33%) possuem entre 5 e 9 anos de experiência e 12 docentes (40,00%)
possuem mais de 10 anos de experiência
Experiência Não acadêmica

Dos 30 docentes do curso, 10 docentes (33,33%) só possuem experiência de magistério
superior, 3 docentes (10,00%) possuem entre 1 e 4 anos de experiência, 7 docentes
(23,33%) possuem entre 5 e 9 anos de experiência e 10 docentes (33,33%) possuem mais
de 10 anos de experiência

2.10. * Número de vagas anuais autorizadas por docente equivalente ao tempo integral
Paulo. Para responder a esta questão precisamos detalhar no quadro Atributos
docentes o que cada docente faz para o curso. Depois somar a carga total que é custo
do curso e dividir por 40

2.11. * Alunos por turma em disciplina teórica
No curso de Farmácia temos atualmente 378 alunos divididos em 9 turmas o que dá uma
média nas turmas teóricas de 42 alunos por turma

2.12. * Número médio de disciplinas por docente
O curso possui atualmente 52 disciplinas que são trabalhadas por 30 docentes
apresentando uma média de 1,733 disciplinas por docente

2.13. * Pesquisa e produção científica

Os 30 docentes do curso apresentaram produção nos últimos 3 anos com a seguinte
distribuição:

Artigos publicados em periódicos científicos na área do curso

15

Artigos publicados em periódicos científicos em outra área

10

Livros ou capítulos de livros publicados em outra área

2

Trabalhos completos publicados em anais

6
34

Resumos publicados em anais
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Tradução de livros, capítulos de livros ou artigos publicados

0

Propriedade intelectual depositada ou registrada

5

Projetos e/ou produções técnicas, artísticas e culturais
Produção didático-pedagógica relevante, publicada ou não

10
1
75

Em média tivemos produtos por docente no curso 2,5

3. INSTALAÇÕES FÍSICAS
3.1. Sala de professores e sala de reuniões
Além das áreas comuns situadas em outras Centrais de Ensino, conforme se
descreverá em tópico próprio, o Curso de Farmácia utiliza de forma mais específica os
seguintes espaços da Central de Ensino IV
10 salas de aula para as atividades teóricas, com aproximadamente 75 m²;
Auditório do núcleo de pesquisa com 123 m², com 100 lugares e equipado com
recursos multimídia;
Sala da coordenação do curso e do NDE, com 32,3m2, equipada com recursos
multimídia e microcomputadores;
Sala de reuniões, com 32,3 m², equipada com recursos multimídia;
Sala de professores, com 32,3 m².
Recursos de Multimídia na UI
Equipamentos
Datashow
Notebook
Videocassete
DVD
Projetores de slides
Microsytem / Rádio CD
Retroprojetor
Câmera fotográfica
Televisores
Total Geral

Quantidade
67
07
14
23
16
12
79
09
37
264

3.2. * Gabinetes de trabalho para professores
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Paulo> A questão aqui é escrever os espaços onde ficam os professores em tempo Integral
e parcial. Gabinetes de trabalho
A Nota 3 neste quesito é obtida Quando o curso tem gabinete de trabalho equipado, pelo
menos para o coordenador do curso e para os integrantes do NDE, segundo a finalidade
(computador conectado à internet, imprescindível) que atendem, suficientemente, aos
requisitos de dimensão, limpeza, iluminação, acústica, ventilação, conservação e
comodidade necessários à atividade desenvolvida.
3.3. * Salas de aula
10 salas de aula para as atividades teóricas, com aproximadamente 80 m² cada, equipadas
com datashow, painel, quadro negro e cortina.
3.4. * Acesso dos alunos a equipamentos de informática
Laboratório na central de ensino IV com área construída de 73,99 m2
Descrição
Microcomputadores Modelos Metron e Pentium
Switch Modelo 10/100 HNET 16 portas
Projetor de multimídia

Quantidade
26
2
1

Na biblioteca os alunos ainda dispõem de 70 computadores para pesquisa

3.5. * Registros acadêmicos
Paulo. Desenvolva um texto sobre o registro acadêmico com:
- o sistema (informatizado) utilizado para registro acadêmico;
- procedimentos de atualização, confiabilidade e eficiência;
- o modo de acesso dos docentes e discentes às informações do
registro acadêmico.
3.6. * Livros da bibliografia básica
Atualização de acervo
O acervo da biblioteca do curso é atualizado, tanto pela aquisição de novos títulos, como
pelo descarte de títulos obsoletos ou danificados.
Tanto o corpo docente, quanto o corpo discente, poderá solicitar a aquisição de novos títulos
que serão avaliados e verificada a adequabilidade e possibilidade de compra.
A política de desenvolvimento de coleções visa a estabelecer:
I.

Critérios para seleção: que abordem o conteúdo dos documentos, a adequação ao
usuário e aspectos adicionais do documento;

II.

Fontes para seleção: variados tipos de bibliografias gerais e específicas, catálogos,
guias de literatura, opinião dos usuários e outros;
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III.

Responsabilidade pela seleção: qualitativa, feita em cooperação com a bibliotecária
responsável e o corpo docente; quantitativa, material que faça parte da lista da
bibliografia básica;

IV.

Prioridade de aquisição: bibliografia básica e complementar de livros e obras de
referência; assinatura de periódicos cujos títulos já fazem parte da lista básica,
conforme indicação dos docentes; documentos e materiais para desenvolvimento de
pesquisa, materiais para dar suporte técnico a outros setores da Instituição;

V.

Doações: será analisada a autoridade do autor, editor e demais responsabilidades,
atualização do tema abordado no documento, estado físico do documento,
documentos de interesse para a Universidade, relevância do conteúdo para a
comunidade universitária e indicação do título em bibliografias.
No caso de periódicos serão aceitos para completarem falhas; em caso de não
existência do título, serão aceitos somente aqueles cujo conteúdo seja adequado aos
interesses da comunidade universitária; indexação do título em índices e abstracts;
citação do título em bibliografias;

VI.

Descarte de livros: inadequação, desatualização, condições físicas e duplicatas.

Recursos Humanos disponíveis na biblioteca
Além da Bibliotecária e da Auxiliar de Biblioteca abaixo discriminadas, a Biblioteca conta
com 22 (vinte e dois) funcionários do corpo técnico-administrativo.
Bibliotecária: Maria José Pereira Nunes (CRB-6/655)
Auxiliar de Biblioteca: Anicéia Aparecida de Resende Ferreira (CRB-6/2239)

Infraestrutura física da biblioteca
Instalações
Com área total de 1.346,60 m² a Biblioteca funciona das 7h30 às 22h20, de segunda a
sexta-feira, e das 7h30 às 12h, aos sábados.
Completamente informatizada, tem acesso à internet e está interligada ao Comut. Dentre
outras, dispõe das seguintes instalações, todas adaptadas às pessoas portadoras de
necessidades especiais:
Biblioteca
Estudos individuais
Estudos em grupo

Quantidade

Área

01
01

26,88
24,96
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Copa para funcionários
Área de estudos e referências
Pesquisas na internet
Videoteca
Administração e coordenadores
Bibliotecária
Balcão de atendimento
Estudos especiais (Esp. e Mestrado)
Reprografia
Comut
Processamento
Sanitários
Acervo

01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
06
02

11,60
229,60
50,72
42,24
40,08
33,44
46,08
72,96
9,06
16,00
77,06
60,80
05,12

Mobiliário e equipamentos
309 estantes de aço para periódicos, com 3 ou 6 prateleiras, dupla face;
50 microcomputadores modelos Pentium, Itautec, Duron e Compaq;
45 monitores de vídeo modelo Color 14” e 15";
1 videocassete modelo 06 cabeças;
1 TV de 29" modelo AVT2977;
1 reativador de etiqueta modelo Div0370;
1 verificador de etiqueta modelo PAC0510;
2 sistemas ultrapost modelos primário e secundário;
10 carrinhos de aço para transporte de livros;
1 Central de PABX modelo Hicom 150E OFFICE PRO;
6 switch’s modelos 10/100 DSK, HNSW 800 e Server;
04 portas e 3com Baseline;
24 portas e D link;
2 impressoras térmicas modelo 4900 MP20TH;
5 leitores de mão a laser modelo MS-9520;
1 balcão de madeira medindo 45 metros;
1 rack para switch;
8 impressoras modelos Laserjet 2015D, 2200, 1320, Deskjet 3425, 2300D, 3550, 3650;
6 impressoras com guilhotina modelos MP2000 e MP2100;
13 teclados numérico modelo Super Pin;
11 estações de estudos individuais medindo 1.31 x 0.90 x 0.80 x 0.50;
1 scanner modelo Scanjet 3670C;
1 máquina copiadora modelo xerox Afício 1113;
2 rack’s fechados modelo para servidores. 44V hi-top;
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04 pontos 1V 600MM e 01 de 1000MM;
4 nobreak’s de energia modelos 1300 SMS e 1600, com 04 baterias e 1400VA NET3+ e
3000VA BI;
2 catracas tipo roleta modelos Fancy inox com efeito hall e de controle eletrônico;
3 servidores de informática modelo Poweredge 1900 com processador E5310;
1 retroprojetor modelo M1750;
1 projetor de multimídia modelo VPL - CS6;
1 aparelho DVD modelo DVP NS78HP;
1 aparelho home theater.
Acervo bibliotecário da Instituição, por área de conhecimento
ACERVO ATUAL
Especificação
Ciências Exatas e da
Terra
Ciências Biológicas
Engenharias
Ciências da Saúde
Ciências Agrárias
Ciências Sociais
Aplicadas
Ciências Humanas
Linguística, Letras e
Artes
Multidisciplinares
Total

Livros
Periódicos
Títulos Exempl. Nacionais Estrangeiros Vídeos

Cd Rom’s

3.799
1.685
4.581
4.696
321

13.714
4.385
14.931
17.090
1.798

570
1.110
1.329
1.372
453

96
805
1.061
2.241
46

15
27
20
54
05

121
48
53
54
05

17.319 46.570
15.490 51.245

4.747
4.503

1.094
2.585

65
26

346
99

5.559 20.089
2.478 13.322
55.928 183.144

523
15
14.622

163
02
8.093

32
---244

61
---787

Bibliografia Básica para Farmácia
Cada disciplina possui na sua ementa 3 títulos na Bibliografia básica e a UI mantém uma
relação de 1 exemplar para grupo de 8 alunos
Paulo, a Nota 4 neste quesito é obtida Quando o acervo referente aos títulos indicados na
bibliografia básica (mínimo de 3 bibliografias) atende aos programas das disciplinas do
curso, em quantidade suficiente, na proporção de um exemplar para até oito (8) alunos
para cada turma, e está informatizado, atualizado e tombado junto ao patrimônio da IES.
3.7. * Livros da bibliografia complementar
Bibliografia Complementar para Farmácia
Cada disciplina possui na sua ementa 5 títulos na Bibliografia Complementar e a UI mantém
disponível pelo menos um exemplar de cada título
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Paulo, quanto maior o número de exemplares melhor
A Nota 5 é obtida quando o acervo atende, excelentemente, às indicações bibliográficas
complementares (mínimo de 5 bibliografias), referidas nos programas das disciplinas.
3.8. * Periódicos especializados, indexados e correntes
A Biblioteca da Universidade de Itaúna dispõe de mais de 5.000 títulos nas áreas da
saúde, assina a Base de Dados Wilson General Sciences (base com 191 periódicos
indexados nas áreas de ciências naturais, meio ambiente, biologia e tecnologia) e os
seguintes periódicos: Acta fisiátrica, , Archives of physical medicine & rehabilitation, Ciências
da Saúde, Clinical biomechanics, Cosmetics & toiletries, , Fármacos e medicamentos,
Fisiobrasil: atualização científica, Fisioterapia em movimento, , Higiene alimentar, Jornal de
pediatria, Journal of manual & manipulative therary, Journal of oral and maxillofacial surgery,
Journal of oral pathology and medicine, Journal of orthopaedic & sports physical therapy,
Journal of periodontology, Medical journal/evidence for health care, Medicine & Science in
sports in exercise, Nutrição, Saúde & Performance, Oral surgery oral medicine oral
pathology radiology and endodontics, Plysical therapy, Revista brasileira de ginecologia e
obstetrícia, Revista da Associação Médica Brasileira, Revista da sociedade brasileira de
clinica médica, Revista do colégio brasileiro de cirurgiões, Revista feminina,

3.9. * Laboratórios especializados
a) Laboratório I (Citologia e Biotecnologia Clínica, Bioquímica Clínica, Hematologia,
Imunologia Clínica, Microbiologia e Imunologia, Microbiologia Clínica)
b) Laboratórios II e III (Anatomia Humana)
c) Laboratório IV (Bioquímica Geral, Métodos Físico-Químicos de Análise, Química Geral e
Inorgânica, Química Orgânica e Química Farmacêutica)
d) Laboratório V (Análises toxicológicas, Físico-química Aplicada a Farmácia, Química
Analítica)
e) Laboratório VI (Parasitologia Humana e Parasitologia Clínica)
f) Laboratório VII (Biologia e Patologia Geral)
g) Laboratório VIII (Farmacobotânica e Fitoterapia, Farmacognosia, Farmacotécnica,
Tecnologia Industrial de Medicamentos, Cosméticos e Alimentos, Controle e Garantia de
Qualidade em Cosméticos e Alimentos e Controle e Garantia da Qualidade em
Medicamentos)
h) Laboratório de Química
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3.10. * Infra-estrutura e serviços dos laboratórios especializados
a) Laboratório I (Citologia e Biotecnologia Clínica, Bioquímica Clínica, Hematologia,
Imunologia Clínica, Microbiologia e Imunologia, Microbiologia Clínica)
Área construída: 247,84m2

Descrição
Quantidade
Agulha descartável estéreis 25/8
400
Alarm Clock
1
Alça de níquel
6
Armários em MDF
4
Aspiradores de pipetas
02 ml
5
Aspiradores de pipetas
10 ml
5
Aspiradores de pipetas “peras”
9
Autoclave Modelo Vertical modelo 103
1
Balão Volumétrico
10 ml
2
Balão Volumétrico
25 ml
2
Balão Volumétrico
100 ml
1
Balão Volumétrico
200 ml
1
Bancada em granito com 06 bojos em inox, torneiras eletrônicas,
03 conjuntos de papeleira e saboneteira, 12 armários em MDF 1
Bancada em granito com 36 armários em MDF, contando, ainda,
com 36 gavetas
1
Bancadas duplas em granito com 02 bojos inox em cada,
dotadas de toda parte elétricas e hidráulicas, além de ligação de gases 6
Banho Maria Modelo 105 e modelo 169 e outro Prolab
3
Banho Maria Modelo digital 105 tubos
1
Bastão de Vidro
29
Bastão de Vidro em L
102
Becker
10 ml
3
Becker
15 ml
28
Becker
150 ml
8
Becker
100 ml
19
Becker
600 ml
8
Becker
1.000 ml
11
Cabo de Kolle
64
Cálice sedimentação
22
Câmeras de newbauer espelhadas
35
Câmeras de segurança
2
Capela com bojo em aço inox
1
Capela Fluxo Laminada Modelo HLFS-12
1
Centrífuga Modelo sorológica macro 15ML com timer e tacógrafo digital
1
Cureta periodontal
23
Erlenmeyer
25 ml
3
41

Erlenmeyer
50 ml
Erlenmeyer
100 ml
Erlenmeyer
125 ml
Erlenmeyer
250 ml
Erlenmeyer
500 ml
Erlenmeyer
1.000 ml
Erlenmeyer
2.000 ml
Espátula c/ Cabo Madeira
Espátula Metálica canaleta
Espátula Metálica Côncava
Espátula PP 22x150mm
Estufa Modelo de cultivo de bactérias e microorganismos
Estufa Modelo de cultura Bacteriológica
Estufa Modelo para meio de cultura
Extintor capacidade 06 quilos
Fita autoclave 19mm x 30 m rolos
Forno Microondas Modelo BMG 15
Funil de Vidro médio
Jogo de Piscina
Laminador Modelo Jung-Ag 3336
Lâminas
cx com 50
Lâminas de Bisturi nº 21
Lamínulas caixa-unidades
Lancetas para Sangue cx com 200
Lupa Eletrônica Modelo LC 32
Mesa e cadeira para professor
Microscópio Modelo Axiostar Binocular marca Carl zeiss
Microscópio Modelo Monocular marca Carl zeiss
Microscópios binocular marca Olympus CBB
PH Indicador Universal Merck
Pinça
Pinça dente de rato 16 cm
Pinça para corar lâminas
Pipeta automática Modelo Nº 20 200 UL
Pipeta de Thoma-glóbulos
Pipeta Graduada
1 ml
Pipeta Graduada
2 ml
Pipeta Graduada
5 ml
Pipeta Graduada
10 ml
Pipeta Graduada
25 ml
Pipetas de hemossedimentação
Pipetas Volumétricas automáticas
Placa de Petri
Projetor de slides Modelo P. Microscópio Modelo
Binocular 2 Analisador Modelo Polichen Ortodôntico
Provetas
10 ml
Provetas
25 ml
Provetas
100 ml
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2
14
21
14
19
7
8
1
3
4
1
1
1
2
1
3
1
6
12
1
350
83
2000
1
5
1
20
5
5
1
51
3
32
5
39
70
74
66
39
1
30
15
1000
1
1
1
8

Provetas Graduadas
5 ml
1
Quadro de avisos
1
Quadro para aulas teóricas
1
Refrigerador Modelo 60272 e outros com capacidade 280, 303, 3
40, 342 e 430 lts
6
Sala de apoio com 05 armários em MDF, mesa e cadeira para
professor, com câmera de segurança
1
Sala de apoio para pesquisa com 01 bancada em granito com
02 bojos inox, com torneiras, 01 conjunto de papeleira e saboneteira,
08 armários em MDF armário com 04 gavetas
1
Sala de preparação de aulas práticas dotada de 03 armários de aço
01 bancada de granito com 06 armários em MDF e 06 gavetas,
01 bancada com 02 bojos em inox, com torneiras eletrônicas
com 04 armários em MDF
1
Seringa descartável c/ agulha
1 ml
369
Seringa Descartável c/ agulha
10 ml
361
Seringa Descartável c/ agulha
3 ml
225
Seringa Descartável c/ agulha
5 ml
18
Sheiker Modelo agitador de placas tipo Kline com relógio
1
Tela de Amianto
3
Tela de projeção
1
Termômetro escala -10º a 110º C
18
Tubo de ensaio
10 x 100
300
Tubo de ensaio
12 x 120
280
Tubo de ensaio
16 x 140
120
Tubo de ensaio
18 x 180
678
Tubo de ensaio
c/tampa
365
Tubos capilares
cx com 500
1
Estufa Modelo 002/M2 e modelo 310/1 e modelo 212 e outra
Medicarte
8
Destilador automático Modelo Q-341-12
1
Balança de precisão Modelo Eletrônica capacidade 2.000 x 0,01
Pipeta Graduada
0,5 ml
1
Pipeta automática Modelo Nº 1 5 UL
4
Pipeta automática Modelo Nº 5 20 UL
5

1

b) Laboratórios II e III (Anatomia Humana)
Área construída: 249,90m2
Descrição
Agulha cirúrgica
Agulha p/ sutura
Alarm Clock
Arco serra elétrico p/ dissecação
Arco serra p/ dissecação
Articulação do joelho, modelo funcional mod. A82
Articulação do quadril, modelo funcional mod. A81
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Quantidade
5
1
2
1
1
4
4

Articulação do cotovelo, modelo funcional mod. A83
4
Articulação do ombro, ( deluxe ) mod. W 47.006
3
Articulação do ombro, modelo funcional
mod. A80
4
Articulação do joelho, seccionado mod. W 19.006
1
Articulação do cotovelo
3
Articulação do joelho
5
Articulação do ombro
5
Articulação do quadril
1
Articulação do tornozelo
1
Baço
2
Balão Volumétrico 1.000 ml
1
Baldes inox para conservação de peças humanas naturais
17
Bancada em aço inox com 06 bojos em aço inox com toda
instalação elétrica e hidráulica com 12 armários em MDF
1
Bancada em aço inox com 06 bojos em inox com torneiras
eletrônicas, com 12 armários em MDF, além de 12 gavetas
1
Banners com figuras de anatomia humana
5
Banners representativos de anatomia
6
Base crânio
18
Becker 1.000 ml
1
Braço c/ músculos destacável, 6 partes mod.m10
6
Cabeça c/ corte frontal
1
Cabeça c/ corte paramediano
10
Cabeça c/ corte parietal
4
Cabeças inteiras
10
Cabo p/ bisturi nº 3
1
Cabo p/ bisturi nº 4
2
Cadáveres
4
Calota
43
Câmera de segurança
1
Cerebelo inteiro
04+ 03 / 16MM
Cerebelo m.
12
Cerebelo m. M.
18
Cérebro
2
Cérebro (deluxe ) 8 paetes mod. C 17
9
Cérebro c/ artéria montada sob. A base da cabeça, 10 partes
(deluxe ) mod. C25
1
Cérebro neuro-anatômico, 8 partes mod. C12
2
Cérebro p/ estudo introdutórios, 2 partes
mod. C15
9
Cérebro gigante, 25 vezes o tamanho natural 14 partes
mod. Vh 409
1
Cérebro inteiro
9
Cérebro m.
16+2 / 34 MM
Cérebro m. M.
10
Cérebro, 8 partes mod. Vh 408
0
Clavícula
8
Clavícula, coluna, costelas e esterno articulado
1
Coluna flexível clássico mod. A58/1
1
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Coluna vertebral didático flexível pintada mod. A58/8
Coluna inteira
Conjunto de mesa e cadeira para professor
Conjuntos da série 1 a xiv de peças em gesso de embriologia
Conjuntos de papeleira e saboneteira
Coração
Coração c/ esôfago e traquéia, 2 vez o tamanho natural,
5 partes mod.g13
Coração c/ esôfago e traquéia, 2 vez o tamanho natural,
5 partes mod. Vd 253
Coração clássico c/ hipertrofia ventricular esquerdo, 2 partes
mod.g04
Coração clássico, 1 parte mod. G10
Coração c/ corte
Coração inteiro
Crânio clássico, c/ estruturas numeradas 3 partes mod. A21
Crânio clássico, c/ mandíbula aberta, colorida 3 partes
mod. 22,1
Crânio clássico, colorido 3 partes mod. A23
Crânio clássico, 3 partes mod. A20
Crânio didático montado sob. A coluna cervical 4 partes
mod. A20/2
Crânio p/ demonstração ( deluxe ) c/ cúpula de acrílico
mod. A27/9
Crânio c/ corte paremediano
Crânio inteiro
Cureta odontológica
Cureta periodontal
Dentes Humanos
Escápula
Espátula colher
Espátula comum
Espátula p/ radiografia
Esqueleto desarticulado ( stan ) pintado completo mod. 05/2
Esqueleto desarticulado (stan) completo Mod. A05/1
Esqueleto fisiológico c/ suporte móvel suspenso (unique)
mod. A15/3
Esqueleto fisioterapêutico c/ órgão interno mod. W47001
Esqueleto padrão c/ base móvel sob. A pelvis ( stan )
mod. A10
Estante aço com 05 repartições
Estantes em aço com 04 repartições cada
Estantes em aço com 05 repartições cada
Esterno
Estômago
Exaustores
Extintor capacidade 06 quilos
Faca de ponta p/ dissecação
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1
4
2
14
3
3
1
1
1
1
15
13
4
1
6
11
1
1
6
15
1
1
*
7
2
3
1
3
3
1
1
7
1
5
4
9
2
3
1
1

Faca p/ dissecação
2
Fêmur
9
Feto
3
Fíbula
06+01 M
Fígado
32
Fígado c/ vesícula biliar, 1,5x tamanho natural mod. W42. 508
1
Figura muscular masculino, em tamanho natural, 37 partes
mod.va 01
1
Formão p/ dissecação
1
Freezer Capacidade de 195 lts modelo BR
1
Hemi cabeça c/ musculatura mod. C141
4
Hemi pelves ( masculino )
9
Hemi cabeças
23
Hemi pelves (feminino)
4
Ilíaco
6
Laringe funcional, 2,5x o tamanho natural mod. G20
1
Laringe, traquéia e esôfago isolados
16
Macas em inox com rodinhas
3
Mandíbula
12 + 13 M + 4MM
Mão
2
Martelinho cirúrgico
1
Maxilar
25
Medula
17 PARTES
Membros inferiores
5
Membros superiores
9
Meninges (dura – máter)
14
Mesas em aço inox com 08 banquetas cada
8
Mesas em inox com 08 banquetas em cada mesa
8
Modelo de mão tamanho natural, 3 partes mod. M18
1
Modelo de pé, chato mod. M31
1
Modelo de pé, côncavo mod. M32
1
Modelo de pé, normal mod. M30
1
Modelo de pele em broco 70 x tamanho natural mod. J13 1
Modelo de mão c/ artéria tamanho natural mod. M17
1
Modelos Anatômicos em gesso e resina
45
Musculatura da cabeça c/ adição e nervos mod.vb 129
1
Musculatura da cabeça, c/ vaso sanguíneos mod. Vb 128
1
Olho clássico, 3 x o tamanho natural, mod. F13
3
Osso esfenóide
6
Osso etmóide
0
Osso frontal
12
Osso hióide
2
Osso lacrimal
0
Osso nasal
0
Osso occipital
13
Osso palatino
0
Osso parietal
28
Osso temporal
22
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Osso zigomático
18
Ossos da costela
73
Ouvido gigantes, 5x tamanho natural 8 partes mod. W 42.514
3
Parte da costela
1
Pé
2
Pelves inteira (feminina)
2
Pelves inteiro (masculino)
4
Pélvis feminina, 2 pates mod. H 10
1
Pélvis c/ ligamentos feminina, mod. W 19.012
6
Pélvis masculina, 2 partes mod. 11
1
Pélvis articulada
3
Perna c/ músculos destacável, 9 partes mod. M20
6
Pinça
5
Pinça borboleta
1
Pinça cirúrgica ponta fina curva
2
Pinça cirúrgica ponta lisa
9
Pinça dente de rato
8
Pinça dente de rato 16 cm
5
Pinça dissecação
2
Pinça hemostática curva
5
Pinça porta algodão
1
Porta agulha 15cm
2
Porta agulha 20cm
1
Projetor de Slides Modelo Ektagraphic IIIA com lente zoom
2
Provetas 2.000 ml
2
Pulmão
29
Pulmão, 7 partes mod. G15
1
Quadros
2
Rádio
11
Rim
4
Rim c/ corte
18 + 04 MM
Rim inteiro
14
Sacro
5
Sala de apoio contendo 04 armários de aço com
02 portas cada, mesa e cadeira para professor
1
Sala destinada à guarda de peças humanas
sintéticas e ossos humanos naturais
1
Seção frontal e lateral da cabeça, mod. C13
1
Seção lateral de cabeça mod. C12
1
Sistema circulatório, mod. G30
1
Sistema digestório, 3 partes mod. K21
1
Sistema nervoso, 1/2 do tamanho natural
mod. C20
1
Sistema urinário, 4 partes mod. K31
1
Sistema respiratório completo
2
Sistema urinário completo
1
Sonda p/ coletagem
1
Super-esqueleto (stan) tripé rolante de 5 pé – suporte mod. A13 1
Tanques de aço inox destinados à conservação de peças
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humanas naturais
Tecido da pele
Tela de Projeção Modelo para parede medindo 1.80 x 1.80
Tesoura cabo preto
Tesoura cirúrgica ponta curva curta
Tesoura curva sem ponta 15cm
Tesoura metal g.
Tesoura ponta curva fina
Tesouras curvas
Tíbia
Torso clássico unissex, 14 partes mod. B13
Traquéia, esôfago, estômago, baço, pâncreas e intestino
Tronco encefálico
Ulna
Úmero
Útero isolado
Ventrículo cerebral, mod. Vb 410
Vértebras lombares
Vértebras cervicais
Vértebras torácicas
Vômer

10
1
1
1
2
5
1
6
2
9
1
12
02 + 03 / 05 MM
11
9
2
1
33
16
15

c) Laboratório IV (Bioquímica Geral, Métodos Físico-Químicos de Análise, Química Geral e
Inorgânica, Química Orgânica e Química Farmacêutica)
Área construída: 239,24m2

Descrição
Agitador de Tubos Modelo Voltex 10005
Agitador Magnético Modelo Q.621.1 e modelo 258 e
modelo 257
Alcoolômetro
Aparelho de ponto Fusão Modelo Analógico 430 e modelo
Fisaton
Armários construídos em MDF
Aro Metálico diam.
5 mm
Aro Metálico diam.
6 mm
Aro Metálico diam.
10 mm
Aro Metálico diam.
13 mm
Aspiradores de pipetas
10 ml
Aspiradores de pipetas
25 ml
Aspiradores de pipetas “peras”
Balança analítica Sem calibração interna modelo Explorer
e outro de 210 GR
Balança de Precisão Capacidade 100 GR
Balança de Precisão Modelo TS2K capacidade
2000 x 0,01G
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Quantidade
1
5
2
6
66
1
10
3
10
11
13
10
5
2
1

Balança Eletrônica Modelo Semi Analítica
capacidade 400 GR
Balão de destilação
500 ml
Balão de destilação
1.000 ml
Balão fundo redondo com 2 bocas
500 ml
Balão fundo redondo com 3 bocas
250ml
Balão Volumétrico
50 ml
Balão Volumétrico
100 ml
Balão Volumétrico
200 ml
Balão Volumétrico
250 ml
Balão Volumétrico
500 ml
Balão Volumétrico
1.000 ml
Balões de fundo Chato
250 ml
Balões de fundo Chato
500 ml
Balões de fundo Chato
1.000 ml
Balões de Fundo Redondo
50 ml
Balões de Fundo Redondo
100 ml
Balões de Fundo Redondo
125 ml
Balões de Fundo Redondo
250 ml
Balões de Fundo Redondo
500 ml
Balões de Fundo Redondo
1.000 ml
Bancada com pia com bojo em inox com 02 armários;
Bancada em granito com 06 pias, bojos em inox, torneiras
eletrônicas com armários em MDF com 16 gavetas e 28 portas
Bancadas com 08 gavetas;
Bancadas duplas com 72 banquetas, com toda instalação
elétrica e hidráulica, com entrada de gases, com 03 bojos inox;
Banho Maria Modelo Científico
Bastão de Vidro
Becker
50 ml
Becker
200 ml
Becker
250 ml
Becker
150 ml
Becker
400 ml
Becker
1.000 ml
Becker
500 ml
Becker
600 ml
Becker
100 ml
Becker
2.000 ml
Bomba a Vácuo Modelo Q-3550-B1
Buretas Graduadas
50 ml
Buretas Graduadas
25 ml
Cadinho de Porcelana
A-37
Cadinho de Porcelana
M-37
Câmeras de segurança
Capela com exaustão construída em MDF com 04 armários,
dotada de toda instalação elétrica e hidráulica, contando com
01 bojo inox
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2
15
10
15
2
13
9
29
20
17
8
14
21
10
14
14
14
15
13
10
1
1
2
6
2
16
17
8
21
16
8
5
4
10
20
6
1
16
20
18
9
2

1

Capela de Exaustão Capela de exaustão marca Nalgon
1
Cápsula de Porcelana 105
10
Cápsula de Porcelana 60
3
Cápsula de Porcelana 70
1
Cápsula de Evaporação Ø180mm cap.700ml
9
Centrífuga Modelo para 16 tubos
2
Chapa Aquecedora Modelo com agitador magnético
1
Chuveiro e lava-olhos para emergências;
1
Condensador Bola c/ juntas
13
Condensador de serpentina
12
Condensador para soxhlet 45/50 (macho)
14
Condensador Reto c/ juntas
20
Condensador Vigreaux
16
Conjuntos de papeleira e saboneteira;
3
Cuba de Vidro Modelo para Cromatografia
2
Cuba Quadrada grande
2
Cuba Quadrada pequena
3
Cuba Redonda
2
Densímetro
0,700 a 1.000
11
Densímetro
1.000 a 1.500
11
Deonizador capacidade 100 litros modelo 3500
1
Dissecadores
20 cm
2
Destilador de Água Modelo Q-341-25
1
Erlenmeyer
50 ml
20
Erlenmeyer
100 ml
11
Erlenmeyer
125 ml
30
Erlenmeyer
250 ml
33
Erlenmeyer
500 ml
20
Erlenmeyer 1.000 ml
11
Espátula de Porcelana
7
Espátula Metálica forma de pá
15
Espátula Metálica canaleta
8
Estufa Para esterilização e secagem
1
Evaporador Rotativo Modelo Q344B1
2
Extintor capacidade 06 quilos
1
Extrator Soxhlet
13
Fonte de Eletroforense Modelo Elte
2
Fotomicroscópio Modelo Standart 25 3 Kit para física Modelos Nº 3,
4 e 5 para física com manuais
1
Frasco Lavador de gás de 500 ml
6
Funil gigante
3
Funil c/ placa porosa
250 ml
1
Funil de Buchner
Ø
55 mm
15
Funil de Buchner
Ø
70 mm
10
Funil de Buchner
Ø
90 mm
15
Funil de Buchner
Ø
115 mm
9
Funil de Separação
125 ml
9
Funil de Separação
250 ml
17
50

Funil de Separação
500 ml
Funil de Vidro
grande
Funil de Vidro
médio
Funil de Vidro
pequeno
Garras para termômetros
Grau porcelana com pistilo 250 ml
Grau Pistilo Vidro
Grau Pistilo Vidro com pistilo
Junta e rolha cônicas m/f par
Juntas Cônicas ang. 75º,105º M
Juntas Cônicas ângulo 75º m/f
Juntas Cônicas esmerilhadas adaptadores
Juntas Cônicas para saída vácuo m/f
Juntas Cônicas para vácuo angulo 105 º
Juntas Cônicas para vácuo angulo 105 º fêmea
Juntas Cônicas tipo quatro
Kitazato
250 ml
Kitazato
500 ml
Kitazato 1.000 ml
Manta Aquecedora Modelo de 1000ML modelo 102
Mantas Aquecedoras Modelo 125ML
Microscópio Trinocular com câmara de vídeo Modelo
Lab 4300
Paquímetro
PH-metro Modelo digital PM-608
Pinça de madeira
Pinça de metal
Pinça de Mohr
Pinça metálica para tubos de ensaio
Pinça tenaz para cadinho
Pipeta Graduada
1 ml
Pipeta Graduada
2 ml
Pipeta Graduada
5 ml
Pipeta Graduada
10 ml
Pipeta Graduada
20 ml
Pipeta Graduada
0,2 ml
Pipeta Graduada
0,5 ml
Pipeta Volumétrica
1 ml
Pipeta Volumétrica
5 ml
Pipeta Volumétrica
10 ml
Pipeta Volumétrica
20 ml
Pipeta Volumétrica
25 ml
Pipeta Volumétrica
50 ml
Placa agitadora e Aquecedora modelo PC 420
Placa de Petri
Placa de Petri
Prendedor de Madeira (pinça)
Provetas
25 ml
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2
5
11
17
22
8
20
9
15 m/20 f
30
20
16
15
10
10
14
13
18
11
10
15
1
12
3
15
12
5
19
7
34
37
50
48
14
10
32
1
17
15
16
9
8
5
13
13
24
14

Provetas
50 ml
17
Provetas
100 ml
19
Provetas
250 ml
15
Provetas
500 ml
17
Provetas 1.000 ml
3
Provetas 2.000 ml
1
Provetas (Tampa polietileno)
250 ml
1
Refratômetro Escala de 1300 a 1700 e precisão de 0,002 e
erro de 0,005
3
Refrigerador Modelo BRM33CBANA capacidade 330 litros
Rolhas de Borracha diam.
33/27 mm
8
Sala de reagentes com capela dotada de toda instalação elétrica
e hidráulica, exaustor e 03 armários;
1
Sala de suporte para balanças
1
Tela de Amianto
15
Termômetro escala -10° a 310°C
4
Termômetro escala -10º a 110º C
15
Termômetro escala -10º a 50º C
10
Termômetro escala -10º a 210º C
3
Termostato Modelo 407
9
Triangulo de quartzo c/fio de cromo e níquel
10
Tubo adaptador com 3 juntas
14
Tubo de centrífuga plástico
39
Tubo de centrífuga vidro
90
Tubo de ensaio
12 x 76
180
Tubo de ensaio
12 x 120
200
Tubo de ensaio
16 x 140
28
Tubo de ensaio
18 x 180
204
Tubo de ensaio
20 x 200
15
Tubo de ensaio
25 x 250
17
Tubo de ensaio com tampa
12 x 76
29
Tubo de Thiele
16
Tubo em U
33
Tubo ou Funil de segurança com uma bola
5
Tubos capilares
cx com 500
2
Type 50/60 HZ
3
Vidro para Relógio
50 mm
21
Vidro para Relógio
100mm
5
Vidro para Relógio
60mm
28
Vidro para Relógio
80mm
32

1

d) Laboratório V (Análises toxicológicas, Físico-química Aplicada a Farmácia, Química
Analítica)
Área construída: 214,28m2
Descrição
Alarm Clock
Aro Metálico diam.

Quantidade
1
9

5 mm
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Aro Metálico diam.
6 mm
8
Aro Metálico diam.
10 mm
14
Aro Metálico diam.
13 mm
12
Aspiradores de pipetas
10 ml
10
Aspiradores de pipetas
25 ml
7
Aspiradores de pipetas “peras”
12
Balança Modelo de precisão TS2K capacidade 2000 x 0,01G
1
Balança Modelo eletrônica de precisão 0,001
capacidade 500GRS
1
Balança Modelo Eletrônica Semi-Analítica c
apacidade 400GRS
3
Balão de destilação
50 ml
12
Balão de destilação
100 ml
24
Balão de destilação
250 ml
11
Balão Volumétrico
50 ml
20
Balão Volumétrico
100 ml
22
Balão Volumétrico
200 ml
18
Balão Volumétrico
250 ml
21
Balão Volumétrico
500 ml
10
Balão Volumétrico
1.000 ml
13
Bancada em granito com 10 bojos em inox, equipados com torneiras
eletrônicas, com 36 armários em MDF e 16 gavetas;
1
Bancadas duplas em granito e em MDF com 06 banquetas cada uma,
todas equipadas com gases e energia elétrica;
5
Banho Maria Modelo 1052 Nº558 e outro de 60 tubos 110V
3
Bastão de Vidro
29
Becker
50 ml
30
Becker
200ml
7
Becker
250ml
27
Becker 150 ml
10
Becker 100 ml
24
Becker 500 ml
1
Becker 600 ml
10
Becke 1.000 ml
10
Becker 400 ml
8
Becker 2.000 ml
6
Bomba a vácuo 640 MM 25" duplo motor 1/4
1
Bomba a vácuo com Espinador modelo 355-BI
1
Buretas Graduadas
50 ml
11
Buretas Graduadas
25 ml
26
Cabo p/ Energia
19
Cadinho de Porcelana
B-27
7
Cadinho de Porcelana
B-30
2
Cadinho de Porcelana
B-32
2
Cadinho de Porcelana
B-34
6
Câmeras de segurança.
2
Cápsula de Porcelana 105
18
Cápsula de Porcelana 60
5
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Cápsula de Porcelana 70
7
Carrinho para transportar material cirúrgico com 02 prateleiras 1
Centrífuga Modelo para 16 tubos
1
Chuveiro e lava-olhos para emergências;
1
Compressor de ar Modelo CA245-5
1
Compressor Modelo 1/8 CV monofásico 110/220 150 KVA
1
Condensador Bola c/ juntas
21
Condensador de serpentina
11
Condensador Reto c/ juntas
6
Conjunto de mesa e cadeira para professor
1
Conjuntos de saboneteiras e papeleiras
5
Destilador de água Modelo automático capacidade 3,8 lts
1
Erlenmeyer
125 ml
12
Erlenmeyer
250 ml
50
Erlenmeyer
500 ml
1
Erlenmeyer 1.000 ml
1
Espátula c/ Cabo Madeira
11
Espátula de Porcelana
17
Espátula Metálica forma de pá
5
Espátula Metálica canaleta
11
Espátula Metálica forma de pá fina
3
Espectrofômetro Modelo digital 340 a 1000NM
1
Espectrofotômetro Modelo com cubeta de vidro ótico
1
Espectrofotômetro Modelo digital 100MM CELM 320
1
Estufa Modelo para esterilização e secagem
1
Estufa Para secagem e esterilização com controle de temperatura
Extintor capacidade 06 quilos
1
Forno Modelo de evaporação de cera de baixa fusão
1
Forno Modelo Elétrico 400-B 1200ºC
1
Fotômetro Modelo digital para sódio e potássio com
compressor de ar
1
Funil gigante
2
Funil c/ placa porosa
250 ml
19
Funil de Buchner
Ø
70 mm
10
Funil de Separação
125 ml
17
Funil de Separação
250 ml
9
Funil de Vidro
pequeno
27
Funil de Vidro
médio
19
Funil de Vidro
grande
11
Grau porcelana com pistilo 250 ml
9
Grau Pistilo Vidro com pistilo
11
Kitazato
250 ml
10
Kitazato
500 ml
3
Kitazato
1.000 ml
5
Manta aquecedora Modelo de 500ML
19
Manta aquecedora Modelo de 50ML
10
Microcomputador Modelo Pentium Infoway
1
Microscópio Monocular modelo LS-3VC-2
1
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1

Pinça de madeira
Pinça de metal
Pinça de Mohr
Pinça metálica para tubos de ensaio
Pinça tenaz para cadinho
Pipeta Graduada
1 ml
Pipeta Graduada
2 ml
Pipeta Graduada
5 ml
Pipeta Graduada
10 ml
Pipeta Graduada
25 ml
Pipeta Volumétrica
1 ml
Pipeta Volumétrica
5 ml
Pipeta Volumétrica
10 ml
Pipeta Volumétrica
20 ml
Pipeta Volumétrica
25 ml
Placa de Petri
Prendedor de Madeira (pinça)
Provetas
10 ml
Provetas
25 ml
Provetas
50 ml
Provetas
100 ml
Provetas
250 ml
Provetas
500 ml
Provetas
1.000 ml
Provetas
2.000 ml
Provetas (Tampa polietileno)
100 ml
Provetas (Tampa polietileno)
250 ml
Provetas (Tampa polietileno)
500 ml
Quadro
Rolhas de Borracha diam.
33/27 mm
Sala de suporte com 02 pias com bojos em inox,
torneiras eletrônicas
, papeleiras e saboneteiras, com 10 armários em MDF;
Sala para reagentes e soluções
Sheiker Modelo agitador de placas tipo Kline com relógio
Tela de Amianto
Tubo de centrífuga vidro
Tubo de ensaio
12 x 120
Tubo de ensaio
16 x 140
Tubo de ensaio
18 x 180
Tubo Nesller 50 ml
Tubo Nesller 25 ml
Vidro para Relógio
50 ml
Vidro para Relógio
50 mm
Vidro para Relógio
60 mm
Vidro para Relógio
80 mm
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31
16
10
3
2
32
40
24
18
1
2
37
47
26
3
19
34
20
20
29
18
5
8
15
1
10
2
5
1
7

1
1
1
19
92
Vários
109
150
24
10
12
3
1
3

e) Laboratório VI (Parasitologia Humana e Parasitologia Clínica)
Área construída: 223,07m2
Descrição
Quantidade
Anatomia Básica de Quelônio – Trachemys sp-(Tigre d’água)
5
Anatomia de Anfíbio Anuro - Leptodactylus sp ( Rã)
5
Anatomia de Mamífero Moedor - Ratus sp. (Rato)
5
Anatomia de Peixe Ostuchthyes – Piaractus mesopotamicus
(Pacu)
1
Armários em MDF
28
Bancada dupla em granito com energia e gás com 08
banquetas cada
1
Bancada em granito com 05 pias em aço inox, torneiras
eletrônicas
1
Bancadas duplas em granito com energia e gás com 12
banquetas cada
4
Caixas de lâminas de Parasitologia com 34 lâminas
12
Caixas de lâminas de Botânica com 25 lâminas
24
Caixas de lâminas de Citologia e Histologia com 97 cada
20
Conjunto de mesa e cadeira para professor
1
Conjuntos de papeleira e saboneteira
3
Dentição Áglifa – Boa constrictor - ( N.P Jibóia )
1
Dentição Apistóglifa – Waglerophis Merremei ( N.P Biopera)
1
Dentição Proteróglifa – Micrurus Frontais -( N. P Cobra Coral)
1
Dentição Solenóglifa – Bothrops alternatus ( N.P Urutu Cruzeiro ) 1
Esqueleto Ligamentar – Columba Lívia - ( N.P Pombo
Doméstico)
1
Esqueleto Ligamentar – Iguana - ( N.P Iguana )
1
Esqueleto Ligamentar – Pseudoplatystoma corruscans
(N.P Surubim)
1
Esqueleto Ligamentar – Rana Castebiana - ( N.P Rã )
1
Esqueleto ligamentar – Ratus SP - ( N.P Rato Comum )
1
Esqueleto Ligamentar Crotalus, durissus (N.P Cascavel)
1
Esqueleto Ligamentar Cyprinus carpio (N.P. Carpa comum)
1
Gavetas em MDF
8
Microscópio Axiostar ICS, Binocular marca Carl Zeiss
20
Microscópio Estereoscópico modelo 4424 – Ken-A-Vision
10
Micrótomo Modelo 2100
1
Projetores de Slides Modelo Ektagraphic III e outro 308797
2
Quadro
1
Sala de apoio com 03 armários de 2 portas em aço com bancada
com 04 portas de armário em MDF, pia com bojo em inox com t
orneiras, 01 conjunto de papeleira e saboneteira
1
Tela para projeção
1
f) Laboratório VII (Biologia e Parasitologia geral)
Área construída: 225,78m2
56

Descrição
Armários em MDF
Bancada em granito com 12 gavetas e 02 armários
Bancada em granito com pia com torneira eletrônica com
saboneteira
e papeleira
Bancada para o professor
Bancadas contando com um total de 60 banquetas;
Caixa de Slides com 32 unidades
Caixas de lâminas de Citologia e Histologia com 97 cada
Caixas de lâminas de Histologia dental
Caixas de lâminas de Patologia
Conjunto de mesa e cadeira para o professor
Extintores de incêndio
Microcâmera Modelo SCC 131A
Microscópio Modelo Axiostar ICS e Binocular marca Carl Zeiss
Microscópio Modelo Binocular modelo Dimex
Microscópio Triocular modelo 2100 monocular,
marca Olympus CBB
Modelos de EMBRIOLOGIA de Silicone
Modelos de EMBRIOLOGIA de borracha
Modelos embrionários
Pasta de Transparência de Citologia e Genética com 1
0 páginas e um Atlas.
Pasta de Transparência de Embriologia com 11 páginas
e um Atlas
Pasta de Transparência de Histologia e Ciências Humana
com 30 Páginas e um Atlas.
Pastas de Eletromicrografias (coleção 2 )
Pastas de Eletromicrografias (coleção 1 )
Pedestal para projetor de slides
Quadro
Série I – modelos 01, 02, 03, 04.
Série II – modelos 01, 02, 03, 04, 05.
Série III – modelos 01, 02, 03.
Série IV – modelos 01, 02, 03, 04, 05.
Série IX – modelos 01, 02.
Série V – modelos 01, 02, 03.
Série VI – modelos 01, 02, 03.
Série VII – modelos 01, 02.
Série VIII – modelos 01, 02.
Série X – modelos 01, 02, 03.
Série XI – modelos 01, 02, 03, 04, 05.
Série XII – modelos 01, 02.
Série XIII – modelos 01, 02, 03.
Série XIV – modelos 01.
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Quantidade
54
1

1
1
8
3
31
27
20
1
1
1
20
4
4
10
5

1
1
1
9
9
1
1
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

Tela de projeção
TV 29" Modelo PT 558ª

1
2

g) Laboratório VIII (Farmacobotânica e Fitoterapia, Farmacognosia, Farmacotécnica,
Tecnologia Industrial de Medicamentos, Cosméticos e Alimentos, Controle e Garantia de
Qualidade em Cosméticos e Alimentos e Controle e Garantia da Qualidade em
Medicamentos))
Área construída: 79,442

Descrição

Quantidade

Agitador Tamises Modelo para P.A granulométrica e capacidade
para 6 peneiras
Alcoolômetro
Armários em MDF, para matéria-prima e reagentes;
Armários para vidrarias em MDF
Aspiradores de pipetas
2 ml
Aspiradores de pipetas
25 ml
Aspiradores de pipetas
10 ml
Aspiradores de pipetas “peras”
Balança Modelo de precisão capacidade de 310GRS x 0,0001G
Balança Modelo tipo BK-300
Balão Volumétrico
500 ml
Balão Volumétrico
100 ml
Balão Volumétrico
50 ml
Balão Volumétrico
250 ml
Balões de fundo Chato
1.000 ml
Balões de fundo Chato
250 ml
Bancadas com 03 pias com bojos em inox com torneiras,
com 29 armários; 12 gavetas;
Bancadas em granito com bojos em inox, com instalações
elétricas e hidráulicas, com 08 banquetas cada bancada.
Banho Maria Modelo 314-B
Barômetro de mercúrio, marca Incoterm
Bastão de Vidro
Becker
50 ml
Becker
250 ml
Becker
300 ml
Becker
150 ml
Becker
600 ml
Becker
500 ml
Becker
100 ml
Becker
400 ml
Borifador p/placas cromatográficas plásticos
Buretas Graduadas
50 ml
Buretas Graduadas
25 ml
Cadinho de Porcelana
B-32
Cadinho de Porcelana
B-34
Cadinho de Porcelana
B-37
Cálice Graduado
500 ml
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1
3
4
16
10
6
6
10
2
3
11
27
24
7
2
4
2
6
1
1
20
30
10
3
15
8
10
24
2
3
8
10
4
6
10
16

Cálice Graduado
60 ml
Cálice Graduado
250 ml
Cálice Graduado
30 ml
Cálice Graduado
10 ml
Cálice Graduado
15 ml
Cálice Graduado
150 ml
Cálice sedimentação
Cálice sem graduação ou volumétrico
Câmera de segurança.
Capela com sistema de exaustão para encapulsamento
Centrífuga Modelo para Micro Hematócrito com Timer mecânico
Cuba Redonda
Cubetas para espectrofotômetro
Determinador de Unidade por Infra Vermelho com balança
Semianalítica capacidade 160GRS
Dinamizador Modelo DH+3 CAAL
Erlenmeyer
2.000 ml
Erlenmeyer
500 ml
Erlenmeyer
250 ml
Erlenmeyer
125 ml
Erlenmeyer
25 ml
Espátula c/ Cabo Madeira
Espátula de Porcelana
Espátula Metálica canaleta
Espátula Metálica forma de pá
Espectrômetro Modelo digital de 325 a 1.000 NM
Estufa Modelo para cultura com controle de temperatura digital
microprocessado
Estufa Modelo para secagem e esterilização
Fogão Modelo 02 bocas para aquecimento e preparação
de fórmulas
Funil de Buchner
Ø
70 mm
Funil de Vidro
pequeno
Funil de Vidro
médio
Garras para termômetros
Grau com pistilo de plástico
Grau Pistilo Vidro
Grau porcelana com pistilo
250 ml
Kitazato
125 ml
Lixeira com Exaustor Modelo com capacidade 30 lts, exaustão e
pedal de abertura de tampa, filtro metálico
Medidor de PH Modelo 608
Moinho de Jarros Capacidade para 02 jarros de 01 a 3 lts e 300RPM
e motor 1/6 CV
Peneira de inox 8”x 2 Tyler 16
Peneira de inox 8”x 2 Tyler 20
Peneira de inox 8”x 2 Tyler 14
Peneira de inox 8”x 2 Tyler 12
Peneira de inox 8”x 2 Tyler 35
Peneira de inox 8”x 2 Tyler 48
Picnômetro
50 ml
Pinça de madeira
Pinça de metal
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40
10
16
15
15
13
20
15
1
4
1
5
2
1
1
2
12
34
47
21
15
16
11
11
1
1
1
1
6
13
9
6
8
13
25
10
1
1
1
2
2
3
2
1
1
12
6
10

Pipeta Graduada
2 ml
Pipeta Graduada
25 ml
Pipeta Graduada
5 ml
Pipeta Graduada
1 ml
Pipeta Graduada
10 ml
Pipeta Graduada
20 ml
Pipeta Volumétrica
50 ml
Pipeta Volumétrica
5 ml
Pipeta Volumétrica
20 ml
Pipeta Volumétrica
25 ml
Placa de Petri
Prendedor de Madeira (pinça)
Provetas
1.000 ml
Provetas
100 ml
Provetas
50 ml
Provetas
25 ml
Provetas
250 ml
Provetas
10 ml
Provetas Graduadas
5 ml
Provetas com tampa
200 ml
Tela de Amianto
Termômetro escala -10º a 110º C
Triangulo de porcelana
Tubo de ensaio
12 x 120
Tubo de ensaio
15 x 150
Tubo de ensaio
18 x 180
Tubos capilares
cx com 500
Vidro para Relógio
60 mm
Vidro para Relógio
50 mm
Viscosímetro de Ostewalb.

24
11
30
47
32
8
14
11
9
7
44
6
1
18
19
16
6
20
15
15
8
8
10
30
130
230
1
20
9
17

h) Laboratório de Química
Área construída: 62,41m2
Descrição

Quantidade

Armário de fórmica 1,20m x 0,70m
Balança de precisão capacidade 200g x 0,001g modelo ts200s
Balança modelo analítica
Bancada de granito 3,00m x 0,62m
Bancada de granito 7,00m x 0,62m
Bancadas de granito 5,0m x 1,10 m com 02 bojos inox e
armários em fórmica
Banho maria modelo de 90 tubos digital mh-1003
Banquetas
Bico de bunsen
Capela para uso geral com exaustor centrífugo de PVC
motor trifásico 1/2 hp
Destilador de água modelo 2101 e outro para 4 lts por hora
Estantes de aço
Estufa para esterilização e secagem modelo q400a

1
1
1
1
1
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2
2
39
6
1
2
2
1

Extintor de incêndio
Pia de granito de 2,20m x 0,62m
Quadro de avisos 1,10m x 1,10m
Quadro negro 4,00m x 1,10 m
Vidraria em geral

1
1
1
1
60
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