
 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 
 
REITORIA 
Reitor: Luiz Mario Silveira Spinelli 

Pró-Reitora de Ensino: Rosane Vontobel Rodrigues 

Pró-Reitora de Pesquisa, Extensão e Pós-Graduação: Giovani Palmas Bastos 

Pró-Reitor de Administração: Clóvis Quadros Hempel 

 
DIREÇÃO DA URI - CAMPUS DE ERECHIM 
Diretor Geral: Paulo José Sponchiado 

Diretora Acadêmica: Elisabete Maria Zanin 

Diretor Administrativo: Paulo Roberto Giollo 

 
DIREÇÃO DA URI - CAMPUS DE FREDERICO WESTPHALEN 
Diretor Geral:  César Luis Pinheiro 

Diretora Acadêmica: Sílvia Regina Canan 

Diretor Administrativo:  Nestor Henrique De Cesaro 

 
DIREÇÃO DA URI - CAMPUS DE SANTO ÂNGELO 
Diretor Geral : Maurílio Miguel Tiecker 

Diretora Acadêmica: Neusa Maria John Scheid 

Diretor Administrativo:  Gilberto Pacheco 

 
DIREÇÃO DA URI - CAMPUS DE SANTIAGO 
Diretor Geral:  Francisco Assis Górski 

Diretora Acadêmica: Michele Noal Beltrão 

Diretor Administrativo:  Jorge Padilha dos Santos 

 
DIREÇÃO DA URI - SÃO LUIZ GONZAGA 
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Ciências da Saúde: Miriam Salete Vilk Wisniewski (Erechim) 
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Ciências Humanas: Edite Maria Sudbrack (Frederico Westphalen) 
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QUADRO DE DISCIPLINAS DO DEPARTAMENTO DE 
CIÊNCIAS DA SAÚDE 

 

DISCIPLINAS NÃO MAIS OFERECIDAS EM CURSOS  
 
 

CÓD. DISCIPLINAS  CH CR PRÉ-REQ. 
CURSO EM 

QUE É 
OFERECIDA  

RESOLUÇÃO 
 

TURMA 

43-504 Programas de Saúde 60 4  SER 121/CUN/98 
Não mais 
oferecida 

44-135 Programas de Saúde 60 4  CBO 121/CUN/98 Não mais 
oferecida 

44-141 Princípios Gerais de Nutrição e 
Processamento de Alimentos 

45 3  EGR 121/CUN/98 Não mais 
oferecida 

44-149 Neurofisiologia 60 4 24-150 PSI 121/CUN/98 Não mais 
oferecida 

44-171 Educação Física I 30 2  Todos 121/CUN/98 Não mais 
oferecida 

44-172 Educação Física II 30 2  Todos 121/CUN/98 Não mais 
oferecida 

44-185 Estágio Supervisionado I 180 
360 

12 
24 

 ENF 121/CUN/98 Não mais 
oferecida 

44-186 Estágio Supervisionado II 225 
240 

15 
16 

44-185 ENF 121/CUN/98 Não mais 
oferecida 

44-227 Psicodiagnóstico 60 4  PSI 121/CUN/98 Não mais 
oferecida 

44-228 Psicologia Clínica I 60 4 44-226 
73-407 

PSI 121/CUN/98 Não mais 
oferecida 

44-229 Psicologia Clínica II 60 4 44-228 PSI 121/CUN/98 Não mais 
oferecida 

44-232 Teoria e Técnicas Psicoterápicas I 60 4  PSI 121/CUN/98 Não mais 
oferecida 

44-233 Teoria e Técnicas Psicoterápicas II 60 4 44-232 PSI 121/CUN/98 Não mais 
oferecida 

44-242  
Seminário com Estágio 
Supervisionado em Psicologia 
Clínica I 

120 8 72-348 
74-222 
44-223 
74-224 
44-229 
74-236 

PSI  
 
121/CUN/98 

 
Não mais 
oferecida 

44-243 Seminário com Estágio 
Supervisionado em Psicologia 
Clínica II 

120 8 44-242 PSI 121/CUN/98 Não mais 
oferecida 

44-359 História da Enfermagem 60 
45 

4 
3 

 ENF 121/CUN/98 Não mais 
oferecida 

44-360 Introdução a Enfermagem 60 4  ENF 121/CUN/98 Não mais 
oferecida 

44-361 Fundamentos de  Enfermagem I 60 4  ENF 121/CUN/98 Não mais 
oferecida 

44-362 Fundamentos de  Enfermagem II 90 6 44-361 ENF 121/CUN/98 Não mais 
oferecida 

44-373 Enfermagem Clínica 180 12 44-129 
24-345 
44-356 
44-370 

ENF 121/CUN/98 Não mais 
oferecida 

44-374 Enfermagem Cirúrgica 180 12  
44-373 
 

ENF 121/CUN/98 Não mais 
oferecida 



 

  

44-375 Enfermagem Psiquiátrica I 90 6  ENF 121/CUN/98 Não mais 
oferecida 

44-376 Enfermagem Psiquiátrica II 60 4 44-375 ENF 121/CUN/98 Não mais 
oferecida 

44-377 Enfermagem Gineco-Obstétrica 180 12  
24-117 
 

ENF 121/CUN/98 Não mais 
oferecida 

44-378 Enfermagem Pediátrica 180 12 44-377 ENF 121/CUN/98 Não mais 
oferecida 

44-380 Saúde Coletiva I 120 8  ENF 121/CUN/98 Não mais 
oferecida 

44-381 Saúde Coletiva II 90 6 44-380 ENF 121/CUN/98 Não mais 
oferecida 

44-386 Administração e Assistência de 
Enfermagem I 

60 4  ENF 121/CUN/98 Não mais 
oferecida 

44-387 Administração e  Assistência de 
Enfermagem II 

60 4 44-373 
44-381 
44-386 

ENF 121/CUN/98 Não mais 
oferecida 

44-393 Monografia 60 4  ENF 121/CUN/98 Não mais 
oferecida 

46-216 Medicina Legal I 60 4  DIR 121/CUN/98 Não mais 
oferecida 

46-217 Medicina Legal II 60 4  DIR 121/CUN/98 Não mais 
oferecida 

46-248 Medicina Legal I 30 2  DIR 121/CUN/98 Não mais 
oferecida 

46-249 Medicina Legal II 30 2  DIR 121/CUN/98 Não mais 
oferecida 

40-102 Patologia Geral Humana 90 6 

20-101 
20-103 
20-104 
20-114 

FAR BC 
FAR CI 

134/CUN/98 

Não mais 
oferecida 

40-103 
Deontologia e Legislação 
Farmacêutica 

60 4  
FAR BC 
FAR CI 

134/CUN/98 
Não mais 
oferecida 

40-104 
Farmacodinâmica e 
Farmacocinética I 

75 5 
20-115 
40-102 

FAR BC 
FAR CI 

134/CUN/98 
Não mais 
oferecida 

40-105 
Farmacodinâmica e 
Farmacocinética II 

75 5 40-104 
FAR BC 
FAR CI 

134/CUN/98 
Não mais 
oferecida 

40-108 Farmacotécnica I 90 6 10-202 
10-304 

FAR BC 
FAR CI 

134/CUN/98 Não mais 
oferecida 

40-109 Farmacotécnica II 90 6 40-108 FAR BC 
FAR CI 

134/CUN/98 Não mais 
oferecida 

40-110 Primeiros Socorros e Enfermagem 
Básica 

75 5 20-103 
20-104 

FAR BC 
FAR CI 

134/CUN/98 Não mais 
oferecida 

40-112 Dispensação Farmacêutica e 
Farmácia Hospitalar 

90 6 40-103 
40-109 
60-101 

FAR BC 
FAR CI 

134/CUN/98 Não mais 
oferecida 

40-113 Farmacotécnica Homeopática e 
Fitoterápica 

75 5 40-107 
40-109 

FAR CI 134/CUN/98 Não mais 
oferecida 

40-114 Farmacoterapêutica 90 6 40-105 FAR CI 134/CUN/98 Não mais 
oferecida 

40-115 Psicologia Aplicada à Farmácia 60 4  FAR BC 
FAR CI 

134/CUN/98 Não mais 
oferecida 

40-116 Tecnologia Farmacêutica I 90 6 40-109 FAR CI 134/CUN/98 Não mais 
oferecida 

40-117 Tecnologia Farmacêutica II 90 6 40-116 FAR CI 134/CUN/98 Não mais 
oferecida 

40-118 Tecnologia Farmacêutica III 90 6 10-303 
40-117 

FAR CI 134/CUN/98 Não mais 
oferecida 

40-119 Cosmetologia 90 6 20-101 
40-109 

FAR CI 134/CUN/98 Não mais 
oferecida 

40-120 Controle de Qualidade em Farmácia 90 6 20-109 FAR CI 134/CUN/98 Não mais 



 

  

Industrial 20-111 
40-117 

oferecida 

40-121 Monografia 30 2 40-112 
40-123 
40-125 
40-127 
70-101 
40-112 
40-113 
40-116 
70-101 

FAR BC 
FAR CI 

134/CUN/98 Não mais 
oferecida 

40-122 Estágio Supervisionado I: em 
Farmácia 

150 10 Ter cursado 
todas as 
disciplinas 
anteriores 

FAR BC 
FAR CI 

134/CUN/98 Não mais 
oferecida 

40-123 Bacteriologia Clínica I 75 5 20-111 FAR BC 134/CUN/98 Não mais 
oferecida 

40-124 Bacteriologia Clínica II 60 4 40-123 FAR BC 134/CUN/98 Não mais 
oferecida 

40-125 Bioquímica Clínica I 90 6 10-304 
20-115 
40-102 

FAR BC 134/CUN/98 Não mais 
oferecida 

40-126 Bioquímica Clínica II 90 6 40-125 FAR BC 134/CUN/98 Não mais 
oferecida 

40-127 Parasitologia Clínica 90 6 20-108 
40-102 

FAR BC 134/CUN/98 Não mais 
oferecida 

40-130 Imunologia Clínica 90 6 20-107 FAR BC 134/CUN/98 Não mais 
oferecida 

40-131 Toxicologia I 75 5 10-303 
10-304 

FAR BC 134/CUN/98 Não mais 
oferecida 

40-132 Toxicologia II 75 5 40-131 FAR BC 134/CUN/98 Não mais 
oferecida 

40-133 Citologia Clínica 90 6 20-102 
40-102 

FAR BC 134/CUN/98 Não mais 
oferecida 

40-134 Controle de Qualidade em Análises 
Clínicas 

60 4 20-109 
40-124 
40-126 
40-129 
40-130 
40-131 

FAR BC 134/CUN/98 Não mais 
oferecida 

40-135 Genética Molecular em Análises 
Clínicas 

90 6 20-105 
20-115 

FAR BC 134/CUN/98 Não mais 
oferecida 

40-136 Micologia e Virologia Clínicas 75 5 20-111 FAR BC 134/CUN/98 Não mais 
oferecida 

40-137 Estágio Supervisionado II-A: em 
Análises Clínicas 

600 40 Ter cursado 
todas as 
disciplinas 
anteriores 

FAR BC 134/CUN/98 Não mais 
oferecida 

40-140 Assistência de Enfermagem no 
Centro de Terapia Intensiva 

60 4  ENF 252/CUN/00 Não mais 
oferecida 

40-144 As Bases Moleculares da 
Senescência 

30 2 20-105 
20-115 
40-102 

FAR BC 
FAR CI 

134/CUN/98 Não mais 
oferecida 

40-146 Controle da Estabilidade de 
Biomoléculas 

60 4  FAR BC 
FAR CI 

134/CUN/98 Não mais 
oferecida 

40-147 Informática Básica 60 4  FAR BC 
FAR CI 
ENF 

 Não mais 
oferecida 

40-161 
Enfermagem Aplicada à Pacientes 
de Alto Risco 

90 6  ENF 393/CUN/01 
Não mais 
oferecida 

40-176 Bioética 30 2  FTP 433/CUN/02 Não mais 
oferecida 



 

  

40-215 Toxicologia Aplicada a 
Medicamentos 

60 4 10-306 
40-105 

FAR BC 
FAR CI 

021/CAEN/02 Não mais 
oferecida 

40-226 Estágio Profissionalizante em 
Psicologia Clínica I 

120 8 70-319 
70-320 
70-321 
70-343 

PSI 513/CUN/02 Não mais 
oferecida 

40-235 Estágio Supervisionado II-B: em 
Indústria Farmacêutica 

600 40 Ter cursado 
todas as 
disciplinas 
anteriores 

FAR CI 023/CAEN/03 Não mais 
oferecida 

40-239 Metodologia do Ensino da 
Ginástica Escolar 

60 4  EDF L 537/CUN/03 Não mais 
oferecida 

40-240 Oficina de Experiência Docente I 60 4  EDF L 537/CUN/03 Não mais 
oferecida 

40-243 Oficina de Experiência Docente II 60 4  EDF L 537/CUN/03 Não mais 
oferecida 

40-245 Metodologia do Ensino da Dança 
Escolar 

30 2  EDF L 537/CUN/03 Não mais 
oferecida 

40-246 Oficina de Experiência Docente III 60 4  EDF L 537/CUN/03 Não mais 
oferecida 

40-248 Metodologia do Ensino de Lutas 30 2  EDF L 537/CUN/03 Não mais 
oferecida 

40-249 Oficina de Experiência Docente IV 60 4  EDF L 537/CUN/03 Não mais 
oferecida 

40-252 Oficina de Experiência Docente V 60 4  EDF L 537/CUN/03 Não mais 
oferecida 

40-253 Socorros Urgentes em Atividades 
Físicas 

30 2  EDF L 537/CUN/03 Não mais 
oferecida 

40-255 Atividade Física e Saúde 60 4  EDF L 537/CUN/03 Não mais 
oferecida 

40-258 Atividade Física na Natureza 45 3  EDF L 537/CUN/03 Não mais 
oferecida 

40-259 Prática de Ensino: Educação Física 
Escolar (Educação Infantil e Séries 
Iniciais) 

105 7  EDF L 537/CUN/03 Não mais 
oferecida 

40-260 Nutrição em Atividade Física 60 4  EDF L 537/CUN/03 Não mais 
oferecida 

40-263 Estágio em Atividade Física e 
Saúde 

60 4  EDF L 537/CUN/03 Não mais 
oferecida 

40-264 Trabalho de Conclusão do Curso II 30 2 40-257 EDF L 537/CUN/03 Não mais 
oferecida 

40-266 Estágio em Treinamento Esportivo 60 4  EDF L 537/CUN/03 Não mais 
oferecida 

40-268 Atividade Física Adaptada 60 4  EDF L 537/CUN/03 Não mais 
oferecida 

40-269 Atividade Física e o Idoso 60 4  EDF L 537/CUN/03 Não mais 
oferecida 

40-270 Exercícios em Situações Especiais 60 4  EDF L 537/CUN/03 v 
40-273 Fundamentos Teóricos e 

Metodológicos de Educação Física 
60 04  PED AI 034/CAEN/04 Não mais 

oferecida 
40-274 Fundamentos Teóricos e 

Metodológicos de Educação Física I 
60 04  PED EI 034/CAEN/04 Não mais 

oferecida 
40-293 NÃO CODIFICADO      ----- 
40-295 Psicologia Aplicada a Farmácia A 30 02  FAR GEN 

FAR GEN 
973/CUN/06 
1115/CUN/07 

Não mais 
oferecida 

40-297 NÃO CODIFICADO      ----- 

 
 
 
 



 

  

EMENTAS NÃO MAIS OFERECIDAS 
 
 
43-504 PROGRAMAS DE SAÚDE (4 créditos) 
 Saúde e doença. Epidemiologia e saneamento básico. Classificação de doenças, transmissão e 
medidas gerais de profilaxia. Princípios de higiene. Imunização. Doenças de notifilação compulsória, 
carência, parasitárias, pediculose e escabiose. Noções básicas de primeiros socorros. 
 
44-135 PROGRAMAS DE SAÚDE (4 créditos) 
 Saúde e doença. Epidemiologia e saneamento básico. Classificação de doenças, transmissão e 
medidas gerais de profilaxia. Princípios de higiene. Imunização. Doenças de notifilação compulsória, 
carências, parasitárias, pediculose e escabiose. Noções básicas de primeiros socorros. 
 
44-141 PRINCÍPIOS GERAIS DE NURIÇÃO E PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS (3 
créditos) 
 
44-149 NEUROFISIOLOGIA (4 créditos) 
 Neurofisiologia geral, fisiologia sensorial, sistemas motores, formação reticular, hipotálamo, 
sistema límbico, fisiologia do córtex cerebral. 
 
44-171 EDUCAÇÃO FÍSICA I (2 créditos) 
 Compreendendo a necessidade e o valor dos exercícios físicos e das atividades esportivas para o 
equilíbrio psicossomático, favorecer a participação ativa nas atividades da disciplina. 
 
44-172 EDUCAÇÃO FÍSICA II (2 créditos) 
 Pela prática de jogos, exercícios e demais atividades físicas, atingir um rendimento satisfatório 
quanto ao fortalecimento orgânico e desenvolvimento psico-motriz. 
 
44-185 ESTÁGIO SUPEVISIONADO I - 24 créditos 
Desenvolvimento prático dos conhecimentos adquiridos durante o transcurso das disciplinas do curso, 
voltadas para a atuação do enfermeiro no cuidado integral ao ser humano, através da vivência em 
ambiente real de trabalho, que contemplem o planejamento e execução de atividades pertinentes à 
realidade vivida. Todas as atividades desenvolvidas deverão constar em relatório específico que deverá 
ser entregue ao final do estágio. 
 
44-186 ESTÁGIO SUPERVISIONADO II - 16 créditos 
 Desenvolvimento prático dos conhecimentos adquiridos durante o transcurso das disciplinas do 
curso, voltadas para a atuação do enfermeiro no cuidado integral ao ser humano, através da vivência em 
ambiente real de trabalho, que contemplem o planejamento e execução de atividades pertinentes à 
realidade vivida. Para o desenvolvimento desta etapa, o aluno deverá ter um projeto que o guiará no 
planejamento e execução das suas atividades, que poderão ser desenvolvidas em qualquer instituição onde 
existir convênio de cooperação previamente assinado. 
 
44-227 PSICODIAGNÓSTICO (4 créditos) 
 Caracterização e operacionalização do Psicodiagnóstico, as etapas do processo e os métodos e 
técnicas à serviço do psicólogo. 
 
44-228 PSICOLOGIA CLÍNICA I (4 créditos) 
 Conceitos de saúde e enfermidade, a noção de normalidade, a estrutura da personalidade, o 
caráter, os traços de caráter e temperamento, a ansiedade e vida intuitual, desenvolvimento libidinal, o 
inconsciente e a interpretação dos sonhos, a linguagem estrutural psicótica. 
 
44-229 PSICOLOGIA CLÍNICA II (4 créditos) 



 

  

 Estudo dos transtornos da personalidade narcisista, a linguagem estrutural neurótica, as doenças 
psicossomáticas, terapia de família, a criança, o púbere e o adolescente em terapia. Terapia na 3ª Idade. 
 
44-232 TEORIAS E TÉCNICAS PSICOTERÁPICAS I (4 créditos) 
 Conceito de psicoterapia, área de aplicação, o processo psicoterápico, o psicoterapeuta. Psicanálise 
- fundamentos e aplicação prática. 
 
44-233 TEORIAS E TÉCNICAS PSICOTERÁPICAS II (4 créditos) 
 Estudo das diferentes abordagens psicoterápicas, temas e técnicas. Introdução à prática 
psicoterápica Comportamental-Cognitiva. Fundamentos e aplicação prática. 
 
44-242 SEMINÁRIO COM ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM PSIC OLOGIA CLÍNICA I - 08  
créditos 
 Integrar os conhecimentos teóricos através da vivência prática das atividades de Psicologia 
Clínica. 
 
44-243 SEMINÁRIO COM ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM PSIC OLOGIA CLÍNICA II - 08 
créditos 
 Integrar os conhecimentos teóricos através da vivência prática das atividades de Psicologia 
Clínica. 
 
44-359 HISTÓRIA DA ENFERMAGEM (3 créditos) 
 Retrospectiva histórica da enfermagem: período antes de Cristo, período da Unidade Cristã, 
período crítico da Enfermagem. Enfermagem Moderna. História da Enfermagem no Brasil. Entidades de 
Classe da Enfermagem. Estrutura do Trabalho da Enfermagem. Levantamento de dados históricos da 
Enfermagem na região. 
 
44-360 INTRODUÇÃO À ENFERMAGEM (4 créditos) 
 Conceitos básicos envolvidos no binômio saúde-doença. As instituições de atuação dos 
enfermeiros. O cliente nos serviços de Enfermagem. Filosofia dos serviços de Enfermagem. Teorias de 
Enfermagem e a Ciência da Enfermagem. Relacionamento terapêutico na Enfermagem. A Assistência de 
Enfermagem no meio ambiente terapêutico. O Enfermeiro na equipe de saúde. 
 
44-361 FUNDAMENTOS DE ENFERMAGEM I (4 créditos) 
 Estuda os procedimentos da assistência de enfermagem de forma humanizada; na avaliação do 
cliente e nas necessidades de conforto, higiene, ingesta, excretas e terapêuticas e em todas as situações 
que requerem o cuidado pessoal e interpessoal de enfermagem, como também o processo de enfermagem; 
metodologia e assistência de enfermagem.  
 
44-362 FUNDAMENTOS DE ENFERMAGEM II (6 créditos) 
 Prática Supervisionada nas áreas ambulatoriais e hospitalar. Retomada dos conhecimentos básicos, 
técnico-científicos, da assistência de enfermagem. 
 
44-373 ENFERMAGEM CLÍNICA (12 créditos) 
 Assistência integral de enfermagem a portadores de afecções músculo-esqueléticas, 
gastrintestinais, endócrinas, cárdio-circulatórias, hematológicas, pulmonares, dermatológicas, 
oftalmológicas, otológicas, neurológicas, nefrológicas e geriátricas. Medidas de promoção e proteção 
através da educação para a saúde. Assistência de enfermagem nas principais doenças transmissíveis. 
Comissão de controle de infecção hospitalar e o papel do enfermeiro. Prática supervisionada nas unidades 
de internação e rede pública ambulatorial. 
 
44-374 ENFERMAGEM CIRÚRGICA (12 créditos) 



 

  

 Apresentar os procedimentos e rotinas do centro de material e esterilização, CC, SR e Unidades de 
Integração Cirúrgica. Assistência integral de enfermagem ao cirurgiado (pré-trans e pós-operatório), 
relacionado com traumatologia, endocrinologia, dermatologia, oftalmologia, otorrinolaringologia, cárdio-
vascular, cárdio-torácica, neurocirurgia, cirurgia plástica, gastroenterologia, urologia e nefrologia. Prática 
supervisionada na rede hospitalar. 
 
44-375 ENFERMAGEM PSIQUIÁTRICA I (6 créditos) 
 Saúde mental. Enfermagem psiquiátrica. Comunicação. Mecanismos de defesa do Ego. Reforma 
Psiquiátrica. Políticas em Saúde Mental. Reabilitação Psicossocial. Processo de Enfermagem em 
psiquiatria ou Saúde Mental. Prevenção em Saúde Mental – primária, secundária e terciária. Funções do 
Ego. Entrevista psiquiátrica. Aspectos psicológicos no aborto. Ansiedade – uma resposta ao stresse. 
Influências de fatores culturais sobre a saúde e a doença mental. Influência de fatores biológicos sobre a 
saúde e a doença mental. Crise. Terapia. Intervenção. Família. Terapia e intervenção. Prática 
supervisionada na rede ambulatorial e Núcleo de Saúde Mental. 
 
44-376 ENFERMAGEM PSIQUIÁTRICA II (4 créditos) 
 Transtornos ansiosos. Psicoses. Síndromes mentais orgânicas. Emergências psiquiátricas. 
Dependências químicas. Outras substâncias.  
 
44-377 ENFERMAGEM GINECO-OBSTÉTRICA (12 créditos) 
 Anatomia e fisiologia da reprodução. Resposta sexual humana. Assistência de enfermagem à 
mulher no ciclo grávido puerperal e no climatério. Assistência de enfermagem à mulher nas principais 
afecções ginecológicas. Prática supervisionada na rede ambulatorial e hospitalar. 
 
44-378 ENFERMAGEM PEDIÁTRICA (12 créditos) 
 A criança frente à doença e a institucionalização. Doenças comuns ao período neonatal. 
Assistência de enfermagem a situações comuns na infância. Assistência de enfermagem a crianças com 
distúrbios respiratórios, nutritivos, hidroeletrolíticos, geniturinários, digestivos, cardiovasculares, 
oftalmológicos, otorrinológicos. Procedimentos técnicos em enfermagem pediátrica. 
 
44-380 SAÚDE COLETIVA I (08 créditos) 
 Abordagem histórica da Saúde Pública. História da Saúde Pública Brasileira; conceitos em saúde 
pública e saúde coletiva; reforma sanitária e criação do SUS, legislação do SUS (Constituição e leis 
complementares); SUS: doutrinas e princípios; análise crítica da condição sanitária brasileira; sistema de 
informação ambulatorial e hospitalar; noções gerais de administração pública direcionada, à área da 
saúde; educação para a cidadania; informação como direito. 
 
44-381 SAÚDE COLETIVA II (6 créditos) 
 Programas e serviços de saúde pública: programa nacional e estadual de atenção à saúde da 
mulher, criança, idoso, trabalhador. Saúde mental. Serviço de dermatologia sanitária. Da 
tisiopneumologia. Das crônico-degenerativas. Programa nacional de imunizações. Educação em saúde. 
Vigilância sanitária e epidemiológica. Programa dos agentes comunitários de saúde e programa da saúde 
da família. 
 
44-386 ADMINISTRAÇÃO E ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM I (4 créditos) 
 Noções gerais de Administração. Teorias da Administração. Teorias Administrativas aplicadas à 
Enfermagem. Princípios da Administração. Princípios Administrativos. Estrutura organizacional do S.E. 
Filosofia do S.E. Supervisão do S.E. Assistência  Bio-psico-social do S.E. e nível de internação. Manuais 
de Enfermagem. Administração de recursos materiais. Dimensionamento, provimento ou dotação de 
pessoal do S.E., escala e distribuição  dos colaboradores do S.E. Recrutamento e  Seleção do Pessoal S.E. 
Educação continuada. 
 
44-387 ADMINISTRAÇÃO E ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM II  (4 créditos) 



 

  

 Lideranças em Enfermagem. Administração de Conflito. Sistema de Informação em Enfermagem. 
Tomada de decisões em Enfermagem. Planejamento na Assistência de Enfermagem. Auditoria S.E. 
Mudanças em Enfermagem. Serviços de controle de infecção hospitalar. Gerenciamento em enfermagem. 
Humanização. Lavanderia hospitalar (rouparia e costura). Processo de informatização na enfermagem. 
Centro Cirúrgico - Sala de Recuperação pós anestésicos - Centro de material e esterilização. Prontuário 
do paciente. SESMT.  
 
44-393 MONOGRAFIA (4 créditos) 
 Organização, elaboração, relatório e apresentação de um trabalho científico a ser submetido à 
banca examinadora. 
 
46-216 MEDICINA LEGAL I (4 créditos) 
 Importância, Relações com Direito, Divisões e Evolução. Perícias e Peritos. Documentos Médico-
Judiciários. Antropologia Forense: Identidade e Identificação. Traumatologia Forense. Infortunística. 
 
46-217 MEDICINA LEGAL II (4 créditos) 
 Tanatologia Forense. Sexologia Forense. Criminologia. Psicopatologia Forense. Deontologia 
Médica. 
 
46-248 MEDICINA LEGAL I (2 créditos) 
 Estudo dessa ciência auxiliar na aplicação da prática do Direito Penal, seja na investigação 
criminal ou na realização da justiça punitiva. Conhecimentos da Traumatologia forense. Tanatologia e 
sexologia Forense. Necrópsia Balística. 
 
46-249 MEDICINA LEGAL II (2 créditos) 
 Estudo da Psiquiatria Forense, das doenças e perturbações mentais e de suas conseqüências em 
relação à imputabilidade, além de estudo sobre toxicologia. 
 
40-102 PATOLOGIA GERAL HUMANA (6 créditos)  
 Introdução: saúde e doença; métodos de análise; causas, evolução, distúrbios funcionais, 
alterações morfológicas macroscópicas e microscópicas; alterações moleculares de doenças inflamatórias 
agudas e crônicas, circulatórias, neoplásicas e degenerativas; regeneração e reparo. 
 
40-103 DEONTOLOGIA E LEGISLAÇÃO FARMACÊUTICA (4 cré ditos)  
 Noções de Direito Constitucional. Conselho Federal de Farmácia e Conselho Regional de 
Farmácia. Entidades de Classe e Órgãos Governamentais de Saúde. Resolução do Conselho Federal de 
Farmácia. Âmbito Profissional Farmacêutico, Bioética e Código de Ética Farmacêutico. Legislação 
Profissional e Legislação Sanitária vigente. Sistema Único de Saúde. Código de Defesa do Consumidor. 
Registro de produtos relacionados à saúde e Lei de Patentes. Política Nacional de Medicamentos e Lei 
dos Genéricos. 
 
40-104 FARMACODINÂMICA E FARMACOCINÉTICA I (5 crédi tos)  
 Fatores que modificam a ação de drogas. Fundamentos de farmacocinética, conceitos, modelos 
farmacocinéticos, biodisponibilidade/bioequivalência, absorção, distribuição, biotransformação e 
eliminação. Mecanismos gerais de ação das drogas. 
 
40-105 FARMACODINÂMICA E FARMACOCINÉTICA II (5 créd itos)  
 Drogas que modificam a atividade do Sistema Nervoso Autônomo. Drogas que atuam na junção 
neuromuscular. Gangliomiméticos. Drogas que modificam a atividade do Sistema Nervoso Central, 
anticonvulsivantes, hipnóticos, anestésicos gerais, analgésicos opióides, estimulantes e anorexígenos. 
Psicotrópicos, anestésicos locais, autacóides, anti-inflamatórios e drogas utilizadas no tratamento de gota 
e artrite, diuréticos, cardiotônicos, vasodilatadores, inibidores da enzima conversora de angiotensina, 



 

  

bloqueadores de canais de cálcio, anti-arrítmicos, antibióticos e quimioterápicos, anovulatórios, 
antiulcerosos e reguladores da motilidade gastrointestinal. 
 
40-108 FARMACOTÉCNICA I (6 créditos)  
 Histórico, farmácia magistral, operações farmacêuticas para obtenção de formas farmacêuticas 
líquidas e semi-sólidas, vias de administração, incompatibilidade de medicamentos, composição geral de 
um medicamento, farmacógeno, veículo, corante, flavorizante, edulcorante, conservante e antioxidante, 
acondicionamento, embalagem e identificação, aviamento de receitas: tipos, cálculos e orientação ao 
paciente. Fracionamento de embalagens comerciais. 
 
40-109 FARMACOTÉCNICA II (6 créditos)  
 Formas farmacêuticas obtidas por divisão mecânica: pós e granulados, comprimidos e drágeas, 
pastilhas, pellets e outras formas farmacêuticas sólidas; pílulas; cápsulas; correções organolépticas 
(corretivos de sabor e aroma); estabilidade de medicamentos; supositórios e óvulos; noções de vetores 
farmacêuticos (nanopartículas, lipossomas, micropartículas e ciclodextrinas). Noções sobre cosméticos. 
Operações farmacêuticas. 
 
40-110 PRIMEIROS SOCORROS E ENFERMAGEM BÁSICA (5 créditos)  
 Assepsia médica e cirúrgica. Sinais vitais. Noções de esterilização; curativos; administração de 
medicamentos. Noções gerais ao socorrista. Atendimento ao paciente epilético. Transporte de emergência 
em paciente acidentado. Noções de bandagem. 
 
40-112 DISPENSAÇÃO FARMACÊUTICA E FARMÁCIA HOSPITAL AR (6 créditos)  
 História, conceito, objetivo, estrutura e organização hospitalar. História, conceito, atribuições, 
estrutura e organização da Farmácia Hospitalar. Padronização de medicamentos: a comissão de Farmácia 
e Terapêutica. Padronização de materiais médico-hospitalares. Aquisição, armazenamento e controle 
qualitativo e quantitativo de estoque de produtos farmacêuticos. Dispensação farmacêutica. O laboratório 
de Farmacotécnica. Cálculo de fracionamentos e diluições. Nutrição parenteral. Antimicrobianos. 
Infecções hospitalares: conceito, epidemiologia, custos, prevenção e atribuições da Farmácia Hospitalar. 
Informatização. Administração e relações humanas. 
 
40-113 FARMACOTÉCNICA HOMEOPÁTICA E FITOTERÁPICA (5  créditos)  
 Medicamentos Homeopáticos: origem, nomenclatura, símbolos e abreviaturas. Farmacotécnica 
aplicada à matéria-prima (insumos ativos) de origem animal, mineral, vegetal e de outras origens. 
Preparação de tinturas – mãe. Métodos de dinamização: hahnemanniano, korsakoviano e fluxo contínuo. 
Escalas; decimal, centesimal e cinqüenta-milesimal. Formas farmacêuticas homeopáticas de uso interno e 
de uso externo. Controle de qualidade de insumos ativos, de insumos inertes e das preparações. 
Acondicionamento. Conservação. Estabilidade. Dispensação. Legislação aplicada. 
 Medicamentos fitoterápicos: fontes de matéria-prima. Nomenclatura. Controle de qualidade da 
matéria-prima. Farmacotécnica aplicada: obtenção de tinturas, extratos mole, extratos secos. Controle de 
qualidade de extratos e tinturas. Formas farmacêuticas de uso fitoterápicos: de uso interno e de uso 
externo. Acondicionamento. Conservação. Estabilidade. Dispensação. Legislação aplicada. 
 
40-114 FARMACOTERAPÊUTICA (6 créditos)  
 Delineamento de estudos clínicos; aplicações terapêuticas. Centro de Informação sobre 
Medicamentos (CIM). Farmacoepidemiologia. Farmacovigilância. Reações adversas ao medicamento. 
 
40-115 PSICOLOGIA APLICADA À FARMÁCIA (4 créditos)  
 A complexidade psicológica do ser humano. Histórico: fundamentos de psicologia do 
desenvolvimento; funcionamentos de psicologia social. O ambiente de trabalho do farmacêutico; o 
contato com o público; as relações interpessoais. 
 
40-116 TECNOLOGIA FARMACÊUTICA I (6 créditos)  



 

  

 Introdução; registro de produtos farmacêuticos; importância da farmacotécnica industrial; boas 
normas de fabricação; matérias-primas na indústria farmacêutica; planejamento e desenvolvimento: pós, 
granulados, comprimidos, formas farmacêuticas revestidas, líquidos não estéreis e oriundos de vegetais; 
aspectos biofarmacêuticos das formas farmacêuticas. 
 
40-117 TECNOLOGIA FARMACÊUTICA II (6 créditos)  
 Esterilização de produtos farmacêuticos e áreas de produção; estudo aplicativo dos adjuvantes 
cirúrgicos e fórmulas destinadas ao uso veterinário e odontológico; conservação de produtos 
farmacêuticos; tecnologia dos produtos injetáveis e preparações oftálmicas; tecnologia de emulsões e 
suspensões; tecnologia das formas farmacêuticas semi-sólidas; das formas de ação retardada e das formas 
pressurizadas; conservação e estabilização dos produtos farmacêuticos. 
 
40-118 TECNOLOGIA FARMACÊUTICA III(6 créditos) 
 Estrutura e função de biomoléculas; a origem molecular dos distúrbios fisiológicos do organismo 
humano; delineamento de produtos; escolha dos compostos de partida; estratégias de síntese orgânica de 
fármacos; cálculos; isolamento; análise de pureza. 
 
40-119 COSMETOLOGIA(6 créditos)  
 Histologia; fisiologia e bioquímica da pele; principais matérias-primas de uso em cosmetologia; 
acne; o couro cabeludo e os cabelos; xampus e condicionadores; espectro da radiação solar; bronzeadores; 
cosméticos anidróticos e desodorantes; batons; máscaras faciais; esmaltes; perfumes; controle da 
produção de cosméticos. 
 
40-120 CONTROLE DE QUALIDADE EM FARMÁCIA INDUSTRIAL  (6 créditos) 
 Organização do laboratório de controle de qualidade; laudo de análise das propriedades físicas e 
químicas de produtos farmacêuticos e cosméticos; organização do laboratório de produtos farmacêuticos 
e cosméticos; organização do laboratório de controle de qualidade biológico e microbiológico; 
padronização biológica de medicamentos; controle biológico de produtos farmacêuticos e cosméticos; 
métodos estatísticos e aplicados ao controle de qualidade. 
 
40-121 MONOGRAFIA (2 créditos)  
 Delimitação do tema; escolha do orientador; estrutura e redação do projeto de monografia; 
estrutura e redação da monografia. 
 
40-122 ESTÁGIO SUPERVISIONADO I - EM FARMÁCIA - 10 créditos 
 Farmácia Clínica: organização e funcionamento da Farmácia; administração de recursos humanos, 
materiais e financeiros; manipulação de produtos farmacêuticos, dispensação e/ou manipulação de 
produtos farmacêuticos, assistência farmacêutica. 
 Farmácia Industrial: programação de medicamentos, avaliação de programas, cronograma da 
empresa, planejamento e controle de produção, insumos farmacêuticos, preparação e controle de 
qualidade de fármacos e cosméticos, caracterização do mercado de trabalho, relatório.  
 
40-123 BACTERIOLOGIA CLÍNICA I (5 créditos)  
 Morfologia, fisiologia, bioquímica das bactérias; patologias das doenças infecciosas; técnicas de 
esterilização; preparo e utilização de meios de cultura; isolamento e identificação da flora bacteriana 
normal do ser humano; controle de qualidade em bacteriologia. 
 
40-124 BACTERIOLOGIA CLÍNICA II (4 créditos) 
 Culturas de materiais biológicos: sangue, escarro, secreções, urina, fezes, líquor, isolamento e 
identificação de bactérias patogênicas, testes de sensibilidade aos antimicrobianos; controle de qualidade 
em microbiologia. 
 
40-125 BIOQUÍMICA CLÍNICA I (6 créditos)  



 

  

 Obtenção e conservação de amostras; métodos de análise em bioquímica clínica; controle de 
qualidade das dosagens bioquímicas; automação e informatização; enzimologia clínica; alterações do 
metabolismo glicídico; alterações do metabolismo lipídico. 
 
40-126 BIOQUÍMICA CLÍNICA II (6 créditos)  
 Alterações do metabolismo de compostos nitrogenados; metabolismo mineral; urianálise; 
clearance renal; equilíbrio ácido-base e hidroeletrolítico; hemoglobinopatias. 
 
40-127 PARASITOLOGIA CLÍNICA (6 créditos)  
 Introdução à Parasitologia Clínica; patogenia, diagnóstico, tratamento e profilaxia das principais 
parasitoses humanas; protozoologia e helmintologia médica. 
 
40-130 IMUNOLOGIA CLÍNICA(6 créditos)  
 Fundamentos de imunologia, avaliação da imunologia humoral e celular, radioimunoensaio; 
ensaio imunorradiométrico; imunoensaio enzimático homogêneo; ensaio do imunoadsorvente ligado por 
enzima (ELISA); ensaios imunofluorimétricos; quimiluminescência; bioluminescência. 
  
40-131 TOXICOLOGIA I (5 créditos)  
 Introdução; conceitos básicos: toxicante, toxicidade e intoxicação; história; classificação quanto à 
natureza: toxicologia ambiental, toxicologia alimentar, toxicologia ocupacional, toxicologia 
medicamentosa e toxicologia forense; vias de penetração; objetivos: prevenção, diagnóstico, tratamento e 
monitoração; coleta de material in vivo e post-mortem; manipulação, distribuição e conservação do 
material a ser analisado; pesquisa de sangue oculto: substâncias redutoras, gorduras e leucócitos. 
 
40-132 TOXICOLOGIA II (5 créditos)  
 Natureza química, estrutura, ação, propriedades, identificação e quantificação dos principais 
agentes tóxicos conhecidos na atualidade: drogas de abuso e uso ilícito; venenos gasosos, venenos 
voláteis; pesticidas; etanol; venenos metálicos, entre outros. 
 
40-133 CITOLOGIA CLÍNICA (6 créditos)  
 Introdução; conceitos básicos; métodos específicos de coloração para as diferentes células dos 
líquidos biológicos; citologia cérvico-vaginal e uterina; espermograma: colheita, manipulação, análise 
macroscópica, análise microscópica qualitativa e quantitativa; citograma nasal; citologia mamária; 
citologia pulmonar; citologia urinária; citologia do aparelho gastrintestinal; líquido cefalorraquidiano; 
líquido pleural; líquido ascítico sinovial; líquido amniótico. 
 
40-134 CONTROLE DE QUALIDADE EM ANÁLISES CLÍNICAS ( 4 créditos) 
 Introdução; estatística em controle de qualidade; materiais usados no controle de qualidade; causas 
de erros; o gráfico de Levy-Jennings; as regras de Westgard para o controle de qualidade; como assegurar 
a qualidade. 
 
40-135 GENÉTICA MOLECULAR EM ANÁLISES CLÍNICAS (6 c réditos)  
 As moléculas da hereditariedade; os ácidos ribonucléicos e os ácidos desoxirribonucléicos; o 
código genético. Replicação e reparo do DNA; rearranjos gênicos; a transcrição; síntese de proteínas, 
controle da expressão gênica em procariontes e eucariontes, tecnologia do DNA recombinante, aplicações 
da PCR no diagnóstico médico e medicina forense. 
 
40-136 MICOLOGIA E VIROLOGIA CLÍNICAS (5 créditos)  
 Conceito, classificação, morfologia, fisiologia, bioquímica e reprodução dos fungos. Conceito, 
classificação, morfologia, fisiologia, bioquímica e reprodução dos vírus. Caracterização, diagnóstico e 
tratamento das principais micoses que acometem o ser humano. 
 
40-137 ESTÁGIO SUPERVISIONADO II-A: EM ANÁLISES CLÍ NICAS - 40 créditos 



 

  

 Biossegurança. Coleta, transporte e armazenamento de espécimes clínicos. Rotinas laboratoriais. 
Controle de qualidade laboratorial. Elaboração, discussão e interpretação de resultados. Emissão de 
laudos. 
 
40-140 ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE TERAPIA INTENSIVA (4 
créditos) Assistência Integral de Enfermagem a pacientes internados no CTI, portadores de 
condições clínicas relevantes, como doenças cardiovasculares, respiratórias, metabólicas, infeccionais, 
neurológicas, traumáticas, estados de choque e mistas. 
 
40-144 AS BASES MOLECULARES DA SENESCÊNCIA (2 créditos)  
 Introdução a biogerontologia; epidemiologia do envelhecimento; características gerais do 
envelhecimento humano; teorias do envelhecimento; envelhecimento e doenças crônicas degenerativas; 
medicina preventiva e envelhecimento. 
 
40-146 CONTROLE DA ESTABILIDADE DE BIOMOLÉCULAS (4 créditos) 
 Ementa não encontrada. 
 
40-147 INFORMÁTICA BÁSICA (4 créditos) 
 Evolução da Informática, aplicações gerais, elementos de hardware, software e suas formas de 
interação. Conceitos básicos, sistemas, códigos e conversações. Linguagens. Tipos de instruções. 
Sistemas operacionais. 
 
40-161 ENFERMAGEM APLICADA A PACIENTES DE ALTO RISC O (6 créditos) 
 Prestar cuidados integrais de Enfermagem a pacientes internados no CTI, portadores de condições 
clínicas relevantes, como doenças cardiovasculares, respiratórias, metabólicas, infecciosas, neurológicas, 
traumáticas, estados de choque e mistas. 
 
40-176 BIOÉTICA (2 créditos) 
 Noções fundamentais e diferentes concepções da bioética. Deontologia, Ética, Direito, Medicina e 
demais áreas do conhecimento e sua relação com a bioética. Avanços científicos: transplantes, engenharia 
genética, projeto genoma, clonagem, fertilização artificial, morte cerebral, eutanásia e direito a uma morte 
digna, aborto e postura bioética. A bioética e a saúde pública. Bioética e a prática profissional em saúde: o 
fisioterapeuta, as novas situações na relação com o paciente e suas implicações de ordem ética e moral. 
 
40-215 TOXICOLOGIA APLICADA A MEDICAMENTOS (4 crédi tos) 
 Introdução à toxicologia, toxicocinética, toxicodinâmica, avaliação toxicológica, toxicologia 
social e toxicologia dos medicamentos enfocando a toxicidade em relação ao trabalhador da indústria 
químico-farmacêutica, os indicativos biológicos de contaminação e a importância do tratamento dos 
rejeitos industriais. 
 
40-226 ESTÁGIO PROFISSIONALIZANTE EM PSICOLOGIA CLÍ NICA I (08 créditos) 
 Oportuniza ao aluno práticas relacionadas à intervenção clínica em psicologia. 
 
40-235 ESTÁGIO SUPERVISIONADO II-B: EM INDÚSTRIA FA RMACÊUTICA - 40 créditos 
 Fluxograma e organograma da empresa; planejamento e controle de produção; boas práticas de 
fabricação de produtos farmacêuticos; preparação, controle e garantia de qualidade de fármacos e 
cosméticos; caracterização do mercado de trabalho; relatório. 
 
 40-239 METODOLOGIA DO ENSINO DA GINÁSTICA ESCOLAR (4 créditos) 
Estudo histórico-crítico da ginástica. Ginástica escolar: fundamentos básicos, estruturação de exercícios e 
aspectos metodológicos do processo de ensino-aprendizagem. 
 
40-240 OFICINA DE EXPERIÊNCIA DOCENTE I (4 créditos) 



 

  

 Estágio de aproximação do estudante com o trabalho docente na área de atletismo e ginástica 
escolar. Prática de ensino, sob orientação e supervisão docente, compreendendo a elaboração de 
planejamentos didáticos, realização de aulas e discussão dos resultados do trabalho. 
 
40-243 OFICINA DE EXPERIÊNCIA DOCENTE II (4 crédito s) 
 Estágio de aproximação do estudante com o trabalho docente na área de natação e ginástica 
esportiva. Prática de ensino, sob orientação e supervisão docente, compreendendo a elaboração de 
planejamentos didáticos, realização de aulas e discussão dos resultados do trabalho. 
 
40-245 METODOLOGIA DO ENSINO DA DANÇA ESCOLAR (2 cr éditos) 
 Estudo histórico-crítico da dança. Movimentos básicos e aspectos metodológicos do ensino da 
dança escolar. Danças folclóricas, brinquedos cantados e danças de salão. 
 
40-246 OFICINA DE EXPERIÊNCIA DOCENTE III (4 crédit os) 
 Estágio de aproximação do estudante com o trabalho docente na área de futebol/futsal e dança 
escolar. Prática de ensino, sob orientação e supervisão docente, compreendendo a elaboração de 
planejamentos didáticos, realização de aulas e discussão dos resultados do trabalho. 
 
40-248 METODOLOGIA DO ENSINO DE LUTAS (2 créditos) 
 Estudo histórico-crítico das lutas. Fundamentos básicos e aspectos metodológicos do ensino do 
judô/karatê/capoeira 
 
40-249 OFICINA DE EXPERIÊNCIA DOCENTE IV (4 crédito s) 
 Estágio de aproximação do estudante com o trabalho docente na área de handebol/basquete e lutas. 
Prática de ensino, sob orientação e supervisão docente, compreendendo a elaboração de planejamentos 
didáticos, realização de aulas e discussão dos resultados do trabalho. 
 
40-252 OFICINA DE EXPERIÊNCIA DOCENTE V (4 créditos) 
 Estágio de aproximação do estudante com o trabalho docente na área de voleibol/tênis e recreação 
e lazer. Prática de ensino, sob orientação e supervisão docente, compreendendo a elaboração de 
planejamentos didáticos, realização de aulas e discussão dos resultados do trabalho. 
 
40-253 SOCORROS URGENTES EM ATIVIDADES FÍSICAS (2 créditos) 
 Proporcionar condições que permitam a ampliação de conhecimentos de Primeiros Socorros nas 
principais situações de emergência. Busca preparar o futuro educador para prestar os Primeiros Socorros, 
no caso de acidentes, dando ênfase e prevenção do mesmo, em especial no caso de lesões.  
 
40-255 ATIVIDADE FÍSICA E SAÚDE (4 créditos) 
 Estilo de vida, aptidão física e saúde. Níveis habituais de atividade física no trabalho e lazer. 
Adaptações orgânicas decorrentes do exercício físico e da inatividade. Fatores motivacionais para um 
estilo de vida ativo. 
 
40-258 ATIVIDADE FÍSICA NA NATUREZA (3 créditos) 
Atividades físicas na natureza: classificação e perspectivas de intervenção. Educação ambiental. 
Fundamentação básica e vivência prática de diferentes atividades físicas de aventura na natureza. 
 
40-259 PRÁTICA DE ENSINO: EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR (Educação Infantil e Séries 
Iniciais) – 07 créditos 
 Estágio de prática de ensino da Educação Física, sob orientação e supervisão docente, na educação 
infantil e séries iniciais do ensino fundamental, compreendendo a elaboração de planejamentos didáticos, 
realização de aulas e discussão dos resultados do trabalho. 
 
40-260 NUTRIÇÃO EM ATIVIDADE FÍSICA (4 créditos) 



 

  

 Estudo dos macro e micronutrientes: estrutura química, funções, necessidades. Importância de 
cada nutriente na manutenção da saúde. Fibras alimentares e suplementação de micronutrientes. 
Interações entre os componentes da dieta. 
 
40-263 ESTÁGIO EM ATIVIDADE FÍSICA E SAÚDE (4 crédi tos) 
 Estágio de aplicação de conhecimentos, sob orientação e supervisão docente, em instituições e/ou 
programas de atividades físicas relacionadas à saúde. Planejamento, ministração de sessões e relatório de 
estágio. 
 
40-264 TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II (2 créditos) 
 Relatórios de pesquisa em Educação Física. Elaboração e defesa do trabalho de conclusão de curso 
em Educação Física (monografia). 
 
40-266 ESTÁGIO EM TREINAMENTO ESPORTIVO (4 créditos) 
 Estágio de aplicação de conhecimentos, sob orientação e supervisão docente, em instituições 
esportivas. Planejamento, ministração de sessões e relatório de estágio. 
 
40-268 ATIVIDADE FÍSICA ADAPTADA (4 créditos) 
 Conceitos ligados a Educação Física Especial, principalmente, dentro da abordagem escolar. 
Estudo, de forma reflexiva, da pessoa portadora de necessidades educativas especiais (PNE) em seus 
aspectos educacionais, sociais e clínicos. Atividade física especial. 
 
40-269 ATIVIDADE FÍSICA E O IDOSO (4 créditos) 
 Envelhecimento humano: definições, terminologias e aspectos bio-psicossociais. Aspectos 
gerontológicos. Tipos de atividade física. Testes e exercícios físicos em programas de atividade física. 
Educação para a atividade física na promoção de saúde dos idosos.  
 
40-270 EXERCÍCIOS EM SITUAÇÕES ESPECIAIS (4 créditos) 
 Desenvolver conteúdos teóricos e atividades práticas, que permitam aos alunos indicar, reconhecer 
e supervisionar atividades físicas em situações especiais. 
 
40-273 - FUNDAMENTOS TEÓRICOS E METODOLÓGICOS DE EDUCAÇÃO FÍSICA 
 A construção do conhecimento e a organização do processo de ensino da Educação Física nos 
anos iniciais do ensino fundamental: estudo dos princípios e tendências pedagógicas que norteiam a 
Educação Física  Escolar e sua aplicabilidade no desenvolvimento integral da criança. Categoria e 
organização dos conteúdos.  Objetivos da Educação Física nos anos iniciais. A motricidade e sua relação 
com a aprendizagem. Planejamento e execução de atividades. Sugestões práticas. Metodologia da ação 
pedagógica nos anos iniciais. 
 
40-274 FUNDAMENTOS TEÓRICOS E METODOLÓGICOS DE EDUCAÇÃO FÍSICA I 
 Estudo dos princípios e tendências pedagógicas que norteiam a Educação Física  Escolar, e sua 
aplicabilidade no desenvolvimento psicomotor da criança. Categoria e organização dos conteúdos. 
Objetivos da área. A motricidade e sua relação com os problemas de aprendizagem. Distúrbios 
psicomotores. Planejamento e execução de atividades. Sugestões práticas. 
 
40-293 CÓDIGO EM ABERTO. 
 
40-295 PSICOLOGIA APLICADA À FARMÁCIA A (2 créditos ) 
 A complexidade psicológica do ser humano, histórico: fundamentos da psicologia do 
desenvolvimento, fundamentos da psicologia social, o ambiente de trabalho do farmacêutico, o contato 
com o público e as relações interpessoais. 
 
40-297 CÓDIGO EM ABERTO 



 

  

QUADRO DE DISCIPLINAS DO DEPARTAMENTO DE 
CIÊNCIAS DA SAÚDE 

 

DISCIPLINAS COM EMENTAS REVISADAS  
 
 

CÓD. DISCIPLINAS  CH CR PRÉ-REQ. 
CURSO EM 

QUE É 
OFERECIDA  

RESOLUÇÃO 

44-129 Epidemiologia e Saúde Ambiental 75 5  ENF 121/CUN/98 
44-223 Neuropsicologia 60 4 20-153 PSI 121/CUN/98 

44-225 Psicopatologia I 60 4 

70-301 
70-302 
74-221 
40-169 
70-301 
70-302 

PSI 121/CUN/98 

44-226 Psicopatologia II 60 4 44-225 PSI 121/CUN/98 

44-355 
Semiologia e Semiotécnica da 
Enfermagem I 

75 5 
20-150 
20-151 

ENF 121/CUN/98 

44-356 
Semiologia e Semiotécnica da 
Enfermagem II 

45 3 

 
44-355 
 
 
40-142 
 

ENF 
121/CUN/98 
 
953/CUN/06 

44-363 Exercício da Enfermagem 30 2  ENF 121/CUN/98 

44-364 Enfermagem em Primeiros Socorros 60 4 

44-355 
20-150 
20-151 
44-356 

ENF 121/CUN/98 

44-367 Nutrição e Dietética 60 4  ENF 121/CUN/98 

44-370 Processos Patológicos Gerais 60 4 
24-118 
24-118 

ENF 
121/CUN/98 
 
953/CUN/06 

44-382 Saúde Coletiva III 150 10 
40-158 
40-158 

ENF 121/CUN/98 

44-392 Pesquisa em Enfermagem 60 4 
72-271 
70-427 

ENF 
121/CUN/98 
953/CUN/06 

40-101 Introdução à Farmácia 30 2  FAR 
134/CUN/98 
973/CUN/06 
1115/CUN/07 

40-106 Farmacognosia I 75 5 

10-303 
10-304 
20-112 
10-377 
20-235 
20-235 

FAR 
134/CUN/98 
973/CUN/06 
1115/CUN/07 

40-107 Farmacognosia II 75 5 
40-106 
10-106 
40-106 

FAR 
134/CUN/98 
973/CUN/06 
1115/CUN/07 

40-111 Saúde Pública 75 5 
20-108 
20-111 

FAR 
134/CUN/98 
050/CaEn/07 

40-128 
Introdução à Ciência e à Arte no 
Cuidado de Enfermagem A 

60 4  ENF 953/CUN/06 

40-129 Hematologia Clínica 90 6 

20-102 
20-115 
20-118 
20-255 
20-118 

FAR 
134/CUN/98 
973/CUN/06 
1115/CUN/07 



 

  

40-138 
Enfermagem das Doenças 
Transmissíveis 

45 3  ENF 
252/CUN/00 
042/CUN/94 
953/CUN/06 

40-139 
Assistência de Enfermagem à Criança 
Sadia 

60 4  ENF 
252/CUN/00 
042/CUN/94 
953/CUN/06 

40-141 Projeto de Intervenção Profissional 60 4  ENF 
252/CUN/00 
953/CUN/06 

40-142 
Semiologia e Semiotécnica da 
Enfermagem I A 

60 4 
20-150 
20-151 

ENF 953/CUN/06 

40-143 Análise Espectroscópica de Fármacos 75 5 
10-303 
10-377 
10-379 

FAR 
134/CUN/98 
973/CUN/06 
1115/CUN/07 

40-145 Bromatologia 60 4 

10-304 
20-115 
24-163 
10-334 
24-163 
10-385 
10-386 
24-163 
10-334 

QUI LIC 
QUI IND 

134/CUN/98 

40-148 Epidemiologia e Saúde Ambiental I 60 4  ENF 953/CUN/06 

40-149 
Fundamentos Teóricos e Metodológicos 
de Nutrição e Saúde 

60 4  PED, PED G.O 393/CUN/01 

40-150 
Introdução à Ciência e à Arte no 
Cuidado de Enfermagem 

60 4 
20-150 
20-151 
Sem pré 

ENF 393/CUN/01 

40-151 Fundamentos do Cuidado Humano I 75 5 44-355 ENF 393/CUN/01 

40-152 Fundamentos do Cuidado Humano II 90 6 

40-151 
40-151 
44-356 
40-229 
44-356 
20-150 
20-151 

ENF 
393/CUN/01 
953/CUN/06 

40-153 Enfermagem em Saúde Mental 60 4  ENF 
393/CUN/01 
953/CUN/06 

40-154 Enfermagem Aplicada à Saúde do Idoso 60 4 
40-152 
40-152 
 

ENF 
393/CUN/01 
953/CUN/06 

40-155 Enfermagem no Cuidado do Adulto I 120 8 

24-344 
44-370                  
44-364 
40-152 
24-345 
40-234 
44-370 
40-152 
24-345 

ENF 
393/CUN/01 
953/CUN/06 

40-156 Enfermagem Psiquiátrica 120 8 
40-153 
40-153 

ENF 
393/CUN/01 
953/CUN/06 

40-157 Saúde Coletiva I – A 90 6 
44-129 
40-151 
40-152 

ENF 393/CUN/01 

40-158 Saúde Coletiva II - A 120 8 

40-157 
40-157 
40-155 
40-155 
40-356 

ENF 
393/CUN/01 
953/CUN/06 

40-159 Enfermagem no Cuidado do Adulto II 150 10 
40-155 
40-155 
40-155 

ENF 
393/CUN/01 
953/CUN/06 



 

  

40-160 
Gerenciamento do Cuidado e do Serviço 
de Saúde I 

60 4 

 
40-157 
40-157 
40-155 
40-356 
40-155 

ENF 
393/CUN/01 
953/CUN/06 

40-162 
Enfermagem no Cuidado à Saúde da 
Mulher 

150 10 
40-155 
24-117 

ENF 393/CUN/01 

40-163 
Gerenciamento do Cuidado e do Serviço 
de Saúde II 

60 4 
40-160 
40-160 
40-160 

ENF 
393/CUN/01 
953/CUN/06 

40-164 Saúde da Criança e do Adolescente 180 12 

44-382 
44-382 
40-162 
40-155 

ENF 393/CUN/01 

40-165 Trabalho de Conclusão do Curso 60 4 
40-167 
40-360 

ENF 
393/CUN/01 
953/CUN/06 

40-166 História da Enfermagem – A 45 3  ENF 393/CUN/01 

40-167 Estágio Supervisionado I 360 24 

40-162 
40-353 
40-160 
44-382 
44-392 

ENF 393/CUN/01 

40-168 Estágio Supervisionado II 240 16 
40-167 
40-167 

ENF 393/CUN/01 

40-169 Psiconeurologia 60 4 20-153 PSI 017/CAEN/01 
40-170 Introdução à Fisioterapia 45 3  FTP 433/CUN/02 
40-171 Fundamentos de Saúde Pública 45 3  FTP 433/CUN/02 
40-172 Nutrição 30 2  FTP 433/CUN/02 

40-173 Fisiologia do Exercício 60 4 
20-117 
40-213 
40-365 

FTP 433/CUN/02 

40-174 Patologia Geral 90 6 20-117 FTP 433/CUN/02 

40-175 Cinesiologia 90 6 
20-117 
40-213 
40-365 

FTP 433/CUN/02 

40-177 
Fisioterapia Aplicada a Procedimentos 
Hospitalares 

30 2  FTP 433/CUN/02 

40-178 Pesquisa em Fisioterapia 45 3  FTP 433/CUN/02 
40-179 Cinesiopatologia 60 4 40-175 FTP 433/CUN/02 

40-180 Eletrotermofototerapia 90 6 

20-117 
20-157 
20-157 
40-366 

FTP 433/CUN/02 

40-181 Semiologia Músculo Articular 60 4 
40-175 
40-175 

FTP 433/CUN/02 

40-182 Promoção de Saúde 60 4  FTP 433/CUN/02 

40-183 Cinesioterapia 90 6 
40-175 
40-179 
40-369 

FTP 433/CUN/02 

40-184 Recursos Terapêuticos Manuais 60 4 
40-175 
40-175 

FTP 433/CUN/02 

40-185 Hidrocinesioterapia 60 4  FTP 433/CUN/02 
40-186 Fundamentos de Pediatria 60 4 40-174 FTP 433/CUN/02 
40-187 Fundamentos de Neurologia 60 4 40-174 FTP 433/CUN/02 

40-188 
Desenvolvimento Humano e 
Aprendizagem 

45 3  FTP 433/CUN/02 

40-189 
Fundamentos em Cardiologia e 
Pneumologia 

90 6 40-174 FTP 433/CUN/02 

40-190 Fisioterapia Pediátrica 60 4 40-186 FTP 433/CUN/02 

40-191 
Fundamentos de Ortopedia, 
Traumatologia e Reumatologia 

120 8 
40-174 
40-366 

FTP 433/CUN/02 



 

  

40-192 Fisioterapia na Promoção de Saúde 90 6 40-182 FTP 433/CUN/02 
40-193 Imaginologia 60 4  FTP 433/CUN/02 

40-194 Fisioterapia Neurológica 60 4 
40-187 
40-183 
40-374 

FTP 433/CUN/02 

40-195 
Estágio Supervisionado Ambulatorial III 
(Fisioterapia em Hidrocinesioterapia) 

60 4  FTP 433/CUN/02 

40-196 Fisioterapia Cardiológica 60 4 40-189 FTP 433/CUN/02 
40-197 Fisioterapia Respiratória 60 4 40-189 FTP 433/CUN/02 

40-198 
Fisioterapia nas Disfunções Músculo-
Esqueléticas 

90 6 
40-191 
40-183 
40-191 

FTP 433/CUN/02 

40-199 
Fisioterapia nos Distúrbios Vasculares 
Periféricos 

60 4 
40-183 
40-366 

FTP 433/CUN/02 

40-200 
Fundamentos em Ginecologia e 
Obstetrícia 

45 3  FTP 433/CUN/02 

40-201 
Estágio Supervisionado de Fisioterapia 
em Promoção à Saúde 

120 8  FTP 433/CUN/02 

40-202 Fisioterapia em Gerontologia 60 4 40-183 FTP 433/CUN/02 

40-203 
Fisioterapia no Pré, Pós Operatório e 
Intensivismo 

90 6  FTP 433/CUN/02 

40-204 Fisioterapia Desportiva 60 4 40-198 FTP 433/CUN/02 

40-205 
Fisioterapia em Ginecologia e 
Obstetrícia 

60 4 
40-200 
40-183 
40-380 

FTP 433/CUN/02 

40-206 
Tópicos Especiais em Terapias 
Alternativas 

45 3  FTP 433/CUN/02 

40-207 
Estágio Supervisionado Ambulatorial I 
(Fisioterapia em Neurologia e Pediatria) 

150 10  FTP 433/CUN/02 

40-208 
Estágio Supervisionado Ambulatorial II 
(Fisioterapia nas Disfunções Músculo-
Esqueléticas) 

240 16  FTP 433/CUN/02 

40-209 Seminários de Monografia 30 2  FTP 433/CUN/02 

40-210 
Estágio Supervisionado Hospitalar 
(Fisioterapia Hospitalar Geral) 

240 16  FTP 433/CUN/02 

40-211 
Estágio Supervisionado Ambulatorial IV 
(Fisioterapia em Cardiologia e 
Pneumologia) 

90 6  FTP 433/CUN/02 

40-212 Defesa de Conclusão do Curso 30 2  FTP 433/CUN/02 
40-213 Neuroanatomia 90 6 20-154 FTP 433/CUN/02 

40-214 Atenção Farmacêutica 60 4 

40-103 
40-104 
40-282 
40-282 

FAR 

021/CAEN/02 
 
973/CUN/06 
1115/CUN/07 

40-216 Nutrição Clínica 60 4 

20-104 
20-115 
20-104 
20-237 

FAR 

021/CAEN/02 
 
973/CUN/06 
1115/CUN/07 

40-217 Farmacologia Geral 60 4  FTP 433/CUN/02 
40-218 Ética Profissional 30 2  FTP 433/CUN/02 

40-219 Fisioterapia em Oncologia 60 4 
40-183 
40-378 

FTP 433/CUN/02 

40-220 Fisioterapia do Trabalho 45 3 40-191 FTP 433/CUN/02 
40-221 Fisioterapia em Dermatologia e Estética 45 3  FTP 433/CUN/02 
40-222 Fisioterapia em Queimados 45 3  FTP 433/CUN/02 
40-223 Fisioterapia em Acupuntura 45 3  FTP 433/CUN/02 

40-224 
Saúde Mental Coletiva e Atenção à 
Saúde 

60 4 70-330 PSI 513/CUN/02 

40-225 Psicofarmacologia 60 4  PSI 513/CUN/02 
40-228 Higiene e Segurança Industrial 30 2  QUI I 514/CUN/02 
40-229 Fundamentos do Cuidado Humano I A 60 4 40-142 ENF 953/CUN/06 
40-230 Terapêuticas Complementares 60 4  ENF 026/CAEN/03 



 

  

40-231 
Exames Complementares de Diagnóstico 
Aplicado à Enfermagem 

60 4  ENF 
026/CAEN/03 
953/CUN/06 

40-232 Enfermagem do Trabalho 60 4  ENF 
026/CAEN/03 
953/CUN/06 

40-233 Farmacologia I A 45 3  ENF 953/CUN/06 
40-234 Farmacologia II - A 60 4 40-233 ENF 953/CUN/06 
40-236 Medicina Legal 30 2 66-201 DIR 496/CUN/02 

40-237 Introdução à Educação Física 30 2  EDF L, EDF B 

537/CUN/03 
965/CUN/06 
959/CUN/06 
960/CUN/06 

40-238 
Metodologia do Ensino de Esportes 
Individuais I (Atletismo) 

60 4  EDF L, EDF B 

537/CUN/03 
965/CUN/06 
959/CUN/06 
960/CUN/06 

40-241 
Metodologia do Ensino de Esportes 
Individuais II (Natação) 

60 4  EDF L, EDF B 

537/CUN/03 
965/CUN/06 
959/CUN/06 
960/CUN/06 

40-242 
Metodologia do Ensino da Ginástica 
Esportiva 

60 4  EDF L, EDF B 

537/CUN/03 
965/CUN/06 
959/CUN/06 
960/CUN/06 

40-244 
Metodologia do Ensino de Esportes 
Coletivos I (Futebol e Futsal) 

60 4  EDF L, EDF B 

537/CUN/03 
965/CUN/06 
959/CUN/06 
960/CUN/06 

40-247 
Metodologia do Ensino de Esportes 
Coletivos II (Handebol e Basquete) 

60 4  EDF L, EDF B 

537/CUN/03 
965/CUN/06 
959/CUN/06 
960/CUN/06 

40-250 
Metodologia do Ensino de Esportes 
Coletivos III (Voleibol e Tênis) 

60 4  EDF L, EDF B 

537/CUN/03 
965/CUN/06 
959/CUN/06 
960/CUN/06 

40-251 Recreação e Lazer 60 4  EDF L, EDF B 

537/CUN/03 
965/CUN/06 
959/CUN/06 
960/CUN/06 

40-254 Prescrição de Exercícios Físicos 60 4  EDF B 
537/CUN/03 
959/CUN/06 
960/CUN/06 

40-256 
Teoria e Prática do Treinamento 
Esportivo 

60 4  EDF L, EDF B 

537/CUN/03 
965/CUN/06 
959/CUN/06 
960/CUN/06 
 

40-257 Trabalho de Conclusão de Curso I 30 2 
70-435 
72-378 

EDF B 
537/CUN/03 
959/CUN/06 
960/CUN/06 

40-261 
Seminário de Aprofundamento em 
Esportes I 

60 4  EDF B 
537/CUN/03 
959/CUN/06 
960/CUN/06 

40-262 
Estágio Supervisionado em Educação 
Física no Ensino Fundamental 

150 10  EDF L 
537/CUN/03 
965/CUN/06 

40-265 
Estágio Supervisionado em Educação 
Física no Ensino Médio 

150 10  EDF L 
537/CUN/03 
965/CUN/06 
 

40-267 Atividades Físicas para Grupos Especiais 60 4  EDF B 
537/CUN/03 
959/CUN/06 
960/CUN/06 

40-271 Treinamento Esportivo 60 4  EDF B 
537/CUN/03 
959/CUN/06 



 

  

960/CUN/06 

40-272 
Seminário de Aprofundamento em 
Esportes II 

60 4  EDF B 
537/CUN/03 
959/CUN/06 
960/CUN/06 

40-275 Psicomotricidade 60 04  

PSI, PED, PED 
G.O, EDF L 
 
 
 

034/CAEN/04 
 
 
 

40-276 Patologia Geral Humana A 60 04 

20-104 
20-118 
20-132 
20-234 
20-118 

FAR, ODO 
973/CUN/06 
1115/CUN/07 

40-277 
 

Farmacotécnica Magistral e Industrial I 75 05 
10-379 
20-104 
10-375 

FAR 
973/CUN/06 
1115/CUN/07 

40-278 Farmacologia A 60 04 
20-104 
20-234 
20-104 

FAR 
973/CUN/06 
1115/CUN/07 

40-279 Nutrição e Dietética - A 30 2  ENF, TAG 953/CUN/06 

40-280 Parasitologia Clínica A 60 04 
20-107 
40-276 

FAR 
973/CUN/06 
1115/CUN/07 

40-281 Farmacotécnica Magistral e Industrial II 75 05 
40-277 
40-277 

FAR 
973/CUN/06 
1115/CUN/07 

40-282 Farmacologia B 90 06 
40-278 
40-278 

FAR 
973/CUN/06 
1115/CUN/07 

40-283 
Deontologia e Legislação Farmacêutica 
A 

30 02 40-101 FAR 
973/CUN/06 
1115/CUN/07 

40-284 
Primeiros Socorros e Enfermagem 
Básica A 

30 02 
20-104 
20-104 

FAR 
973/CUN/06 
1115/CUN/07 

40-285 Farmacotécnica Homeopática 60 04 
40-107 
40-281 
40-281 

FAR 
973/CUN/06 
1115/CUN/07 

40-286 Farmacotécnica Magistral e Industrial III 90 06 
40-281 
40-277 

FAR 
973/CUN/06 
1115/CUN/07 

40-287 Farmacocinética 60 04 

10-414 
40-282 
10-414 
40-278 

FAR 
973/CUN/06 
1115/CUN/07 

40-288 Farmacoterapêutica A 60 04 

40-282 
40-313 
40-282 
40-313 

FAR 
973/CUN/06 
1115/CUN/07 

40-289 Farmácia Hospitalar 75 05 
40-282 
40-282 

FAR 
973/CUN/06 
1115/CUN/07 

40-290 Tecnologia Farmacêutica 90 06 
20-236 
40-286 
40-286 

FAR 
973/CUN/06 
1115/CUN/07 

40-291 Estágio Supervisionado - I 240 16 

Ter cursado 
todas as 
disciplinas até o 
6º semestre, 
inclusive 
2.100hs cursadas 

FAR 
973/CUN/06 
1115/CUN/07 

40-292 
Controle de Qualidade em 
Medicamentos 

90 06 

20-236 
20-239 
40-290 
10-379 
20-236 

FAR 
973/CUN/06 
1115/CUN/07 

40-294 Cosmetologia A 60 04 
40-286 
40-281 

FAR 
973/CUN/06 
1115/CUN/07 

40-296 Imunologia Clinica A 60 04 20-107 FAR 973/CUN/06 



 

  

20-107 1115/CUN/07 

40-298 
Controle de Qualidade em Análises 
Clínicas A 

30 02 

20-243 
40-129 
40-308 
40-129 
40-308 
40-309 

FAR 
973/CUN/06 
1115/CUN/07 

40-299 Trabalho de Conclusão de Curso 60 04 
72-378 
72-378 

FAR 
973/CUN/06 
1115/CUN/07 

40-301 Citologia Clinica A 60 04 
40-129 
40-276 
40-276 

FAR 
973/CUN/06 
1115/CUN/07 

40-302 Micologia Clínica 60 04 
20-309 
20-236 

FAR 
973/CUN/06 
1115/CUN/07 

40-303 Estágio Supervisionado - II 600 40 

Ter cursado 
todas as 
disciplinas até o 
9º semestre, 
inclusive. 
4.500hs cursadas 

FAR 
973/CUN/06 
1115/CUN/07 

40-304 Análise Instrumental 60 04 10-379 FAR 
973/CUN/06 
1115/CUN/07 

40-305 Bases Bioquímicas da Senescência 60 04 
20-255 
40-276 

FAR 
973/CUN/06 
1115/CUN/07 

40-306 Métodos Bioquímicos de Análise 60 04 
10-379 
20-237 

FAR 
973/CUN/06 
1115/CUN/07 

40-307 Fitoquímica 60 04 40-107 FAR 
973/CUN/06 
1115/CUN/07 

40-308 Bioquímica Clinica A 90 06 

10-379 
20-234 
40-276 
20-237 

FAR 
973/CUN/06 
1115/CUN/07 

40-309 Microbiologia Clinica 90 06 
20-236 
40-276 
20-236 

FAR 
973/CUN/06 
1115/CUN/07 

40-310 Garantia de Qualidade 30 02 40-292 FAR 
973/CUN/06 
1115/CUN/07 

40-311 Síntese de Fármacos 60 04 10-377 FAR 
973/CUN/06 
1115/CUN/07 

40-312 Bioquímica Industrial A 60 04 

20-234 
20-236 
20-255 
20-236 

FAR 
973/CUN/06 
1115/CUN/07 

40-313 Epidemiologia 30 02 
20-239 
sem pré 

FAR 
973/CUN/06 
1115/CUN/07 

40-314 Práticas Profissionais I 60 04  FAR 
973/CUN/06 
1115/CUN/07 

40-315 Práticas Profissionais II 30 02 

Todas as 
disciplinas com 
aproveitamento, 
até o 3º 
semestre, 
inclusive 
40-101 
40-314 

FAR 
973/CUN/06 
1115/CUN/07 

40-316 
Fisioterapia na Cessação e Prevenção do 
Tabagismo 

45 03  FTP 035/CAEn/05 

40-317 Introdução à Nutrição 45 03  NUT 801/CUN/05 
40-318 Nutrição Humana I 60 04 40-317 NUT, TAG 801/CUN/05 
40-319 Ética Profissional da Nutrição 30 02  NUT 801/CUN/05 
40-320 Epidemiologia e Bioestatística 60 04  NUT 801/CUN/05 
40-321 Nutrição Humana II 60 04 40-318 NUT 801/CUN/05 



 

  

40-322 Técnica Dietética I 60 04  NUT 801/CUN/05 
40-323 Farmacologia Aplicada à Nutrição 30 02 20-114 NUT 801/CUN/05 

40-324 
Higiene dos Alimentos e Vigilância 
Sanitária 

60 04 50-178 NUT 801/CUN/05 

40-325 Educação Alimentar 45 03  NUT 801/CUN/05 
40-326 Nutrição em Saúde Coletiva I 60 04 40-321 NUT 801/CUN/05 
40-327 Técnica Dietética II 60 04 40-322 NUT 801/CUN/05 
40-328 Avaliação e Planejamento Nutricional 60 04 40-321 NUT 801/CUN/05 
40-329 Patologia I 60 04 20-117 NUT 801/CUN/05 
40-330 Dietoterapia Aplicada I 60 04 40-321 NUT 801/CUN/05 
40-331 Nutrição em Saúde Coletiva II 60 04 40-326 NUT 801/CUN/05 

40-332 
Tecnologia e Análise Sensorial de 
Alimentos 

60 04 50-103 NUT 801/CUN/05 

40-333 
Planejamento e Organização em Serviços 
de Nutrição I 

60 04 40-327 NUT 801/CUN/05 

40-334 Interações Metabólicas 30 02 20-115 NUT 801/CUN/05 
40-335 Patologia II 60 04 40-329 NUT 801/CUN/05 
40-336 Dietoterapia Aplicada II 60 04 40-330 NUT 801/CUN/05 

40-337 
Estágio em Ambulatório de 
Especialidades em Nutrição I 

45 03 40-330 NUT 801/CUN/05 

40-338 
Planejamento e Organização em Serviços 
de Nutrição II 

60 04 40-333 NUT 801/CUN/05 

40-339 Projetos de Pesquisa em Nutrição 30 02 70-427 NUT 801/CUN/05 
40-340 Prática em Saúde Coletiva 60 04 40-331 NUT 801/CUN/05 
40-341 Nutrição Materno-Infantil 30 02 40-321 NUT 801/CUN/05 

40-342 
Estágio em Ambulatório de 
Especialidades em Nutrição II 

45 03 40-336 NUT 801/CUN/05 

40-343 Nutrição Experimental 60 04 40-319 NUT 801/CUN/05 
40-344 Trabalho de Conclusão do Curso - N 60 04 40-339 NUT 801/CUN/05 
40-345 Nutrição na 3ª Idade 60 04 40-336 NUT 801/CUN/05 
40-346 Nutrição e Atividade Física 45 03 20-117 NUT 801/CUN/05 

40-347 
Terapias Alternativas e Complementares 
em Nutrição 

30 02  NUT 801/CUN/05 

40-348 Dietoterapia Infantil 45 03 40-341 NUT 801/CUN/05 

40-349 
Estágio Supervisionado em Nutrição 
Clínica 

180 12 

Ter concluído 
todas as 
disciplinas até o 
7º semestre 

NUT 801/CUN/05 

40-350 
Estágio Supervisionado em 
Planejamento e Organização em Serviços 
de Nutrição 

180 12 

Ter concluído 
todas as 
disciplinas até o 
7º semestre 

NUT 801/CUN/05 

40-351 
Estágio Supervisionado em Nutrição 
Coletiva 

180 12 

Ter concluído 
todas as 
disciplinas até o 
7º semestre 

NUT 801/CUN/05 

40-352 
Suporte Nutricional na Prática Clínica 
Ambulatorial e Hospitalar 

60 04  NUT 801/CUN/05 

40-353 
Enfermagem Aplicada a Pacientes de 
Risco 

90 06 
40-155 
40-155 

ENF 953/CUN/06 

 
40-354 

Fundamentos Teóricos e Metodológicos 
de Educação Física A 

60 04  PED, PED G.O  

40-355 Enfermagem em Primeiros Socorros I 45 03 
20-150 
20-151 
44-356 

ENF 953/CUN/06 

40-356 Saúde Coletiva I - B 60 04 
40-148 
40-152 

ENF 953/CUN/06 

40-357 
Enfermagem no Cuidado à Saúde da 
Mulher I 

135 09 
40-155 
24-117 

ENF 953/CUN/06 

40-358 Saúde Coletiva III - B 120 08 40-158 ENF 953/CUN/06 
40-359 Saúde da Criança e do Adolescente I 150 10 40-155 ENF 953/CUN/06 



 

  

40-158 
40-357 

40-360 Estágio Supervisionado I A 300 20 

40-163 
40-353 
40-357 
40-358 
44-392 
 

ENF 953/CUN/06 

40-361 Estágio Supervisionado II A 300 20 40-360 ENF 953/CUN/06 
40-362 Terapêuticas Complementares I 60 04  ENF 953/CUN/06 
40-363 Exercício da Enfermagem – A 45 03  ENF 953/CUN/06 

40-364 Introdução à Fisioterapia A 30 02  FTP 
 
964/CUN/06 

40-365 Neuroanatomia A 60 04 20-154 FTP 964/CUN/06 
40-366 Fisiopatologia 60 04 20-117 FTP 964/CUN/06 

40-367 
Desenvolvimento e Aprendizagem 
Motora 

60 04  FTP 
964/CUN/06 

40-368 Epidemiologia e Saúde Pública 60 04  FTP, FAR 964/CUN/06 

40-369 
Cinesiopatologia A 
 

60 04 40-175 FTP 964/CUN/06 

40-370 Pesquisa em Fisioterapia A 30 02 72-378 FTP 964/CUN/06 
40-371 Promoção de Saúde A 30 02  FTP 964/CUN/06 
40-372 Fundamentos em Pediatria I 60 04 40-366 FTP 964/CUN/06 

40-373 
Fundamentos em Cardiologia e 
Pneumologia A 

60 04 40-366 FTP 
964/CUN/06 

40-374 Fundamentos em Neurologia A 60 04 40-366 FTP 964/CUN/06 
40-375 Fisioterapia na Promoção de Saúde A 30 02 40-371 FTP 964/CUN/06 

40-376 
Fundamentos em Cardiologia e 
Pneumologia Pediátrica 

60 04 40-373 FTP 
964/CUN/06 

40-377 Fisioterapia Neuropediátrica 60 04 

 
40-183 
40-372 
 

FTP 

 
964/CUN/06 

40-378 Fisioterapia Cárdio-Respiratória 90 06 40-376 FTP 964/CUN/06 

40-379 Fisioterapia do Trabalho A 30 02 
40-183 
40-191 

FTP 
964/CUN/06 

40-380 
Fundamentos em Ginecologia e 
Obstetrícia A 

30 02 40-366 FTP 
964/CUN/06 

40-381 Fundamentos em Pediatria II 30 02 40-372 FTP 964/CUN/06 

40-382 
Fisioterapia no Pré, Pós Operatório e 
Intensivismo A 

60 04 40-378 FTP 
964/CUN/06 

40-383 
Estágio Supervisionado de Fisioterapia 
em Promoção à Saúde A 

30 02 
40-183 
40-375 

FTP 964/CUN/06 

40-384 Fisioterapia em Situações Especiais 45 03  FTP 1104/CUN/07 
40-385 Intervenção Precoce 45 03  FTP 1104/CUN/07 
40-386 Equoterapia 45 03  FTP 1104/CUN/07 
40-387 Tópicos Especiais em Fisioterapia 45 03  FTP 1104/CUN/07 

40-388 Metodologia do Ensino da Ginástica 60 04  EDF L, EDF B 
965/CUN/06 
959/CUN/06 
960/CUN/06 

40-389 Oficina de Experiência Docente I – A 60 04  EDF L 
965/CUN/06 
 

40-390 Oficina de Experiência Docente II – A 60 04  EDF L 
965/CUN/06 
 

40-391 Metodologia do Ensino da Dança 60 04  EDF L, EDF B 
965/CUN/06 
959/CUN/06 
960/CUN/06 

40-392 Oficina de Experiência Docente III – A 60 04  EDF L 
965/CUN/06 
 

40-393 Biomecânica do Movimento Humano 45 03  EDF L, EDF B 
965/CUN/06 
959/CUN/06 
960/CUN/06 



 

  

40-394 Metodologia do Ensino de Lutas I 30 02  EDF L, EDF B 
965/CUN/06 
959/CUN/06 
960/CUN/06 

40-395 Oficina de Experiência Docente IV – A 60 04  EDF L 
965/CUN/06 
 

40-396 
Educação Física Escolar (Educação 
Infantil e Anos Iniciais) 

30 02  EDF L 
965/CUN/06 
 

40-397 
Estágio Supervisionado em Educação 
Física Escolar (Educação Infantil e Anos 
Iniciais) 

105 07  EDF L 
965/CUN/06 
 

40-398 Oficina de Experiência Docente V – A 60 04  EDF L 
965/CUN/06 
 

40-399 
Medidas e Avaliação em Educação 
Física 

60 04  EDF L, EDF B 
965/CUN/06 
959/CUN/06 
960/CUN/06 

40-400 Educação Física Inclusiva 30 02  EDF L, EDF B 
965/CUN/06 
959/CUN/06 
960/CUN/06 

40-401 Atividade Física e Saúde I 45 03  EDF L, EDF B 
965/CUN/06 
959/CUN/06 
960/CUN/06 

40-402 Socorros Urgentes em Educação Física 30 02  EDF L, EDF B 
965/CUN/06 
959/CUN/06 
960/CUN/06 

40-403 Atividade Física na Natureza I 30 02  EDF L, EDF B 
965/CUN/06 
959/CUN/06 
960/CUN/06 

40-404 Metodologia do Ensino de Lutas II 30 02  EDF L, EDF B 
965/CUN/06 
959/CUN/06 
960/CUN/06 

40-405 Jogo na Educação Física 45 03  EDF L, EDF B 
965/CUN/06 
959/CUN/06 
960/CUN/06 

40-406 Jogos e Brinquedos da Cultura Popular 45 03  EDF L, EDF B 
965/CUN/06 
959/CUN/06 
960/CUN/06 

40-407 Prática da Iniciação Esportiva 60 04  EDF B 
959/CUN/06 
960/CUN/06 

40-408 Atividade Física em Academia 60 04  EDF B 
959/CUN/06 
960/CUN/06 

40-409 
Seminário de Aprofundamento em 
Esportes III 

60 04  EDF B 
959/CUN/06 
960/CUN/06 

40-410 
Estágio Profissional em Lazer, Gestão e 
Eventos 

135 09  EDF B 
959/CUN/06 
960/CUN/06 

40-411 
Seminário de Aprofundamento em 
Esportes IV 

60 04  EDF B 
959/CUN/06 
960/CUN/06 

40-412 Nutrição no Exercício 30 02  EDF B 
959/CUN/06 
960/CUN/06 

40-413 
Estágio Profissional em Atividade Física 
e Saúde 

150 10  EDF B 
965/CUN/06 
959/CUN/06 
960/CUN/06 

40-414 Musculação 30 02  EDF B 
959/CUN/06 
960/CUN/06 

40-415 Trabalho de Conclusão de Curso II 60 04 40-257 EDF B 
959/CUN/06 
960/CUN/06 

40-416 Atividade Física e Gerontologia 30 02  EDF B 
965/CUN/06 
959/CUN/06 
960/CUN/06 

40-417 
Estágio Profissional em Treinamento 
Esportivo 

150 10  EDF B 
959/CUN/06 
960/CUN/06 

40-418 Esportes em Areia 30 02  EDF B 
959/CUN/06 
960/CUN/06 



 

  

40-419 Esportes de Aventura 30 02  EDF B 
959/CUN/06 
960/CUN/06 

40-420 Saúde Coletiva 45 03  EDF B 
959/CUN/06 
960/CUN/06 

40-421 Atividade Física em Academia II 45 03  EDF B 
959/CUN/06 
960/CUN/06 

40-422 Atividades Aquáticas 60 04  EDF B 
959/CUN/06 
960/CUN/06 

40-423 
Seminário de Aprofundamento em 
Esportes V 

60 04  EDF B 
959/CUN/06 
960/CUN/06 

40-424 Tópicos Especiais em Educação Física 30 02  EDF B 
959/CUN/06 
960/CUN/06 

40-425 
Estágio Supervisionado Ambulatorial IA 
(Fisioterapia em Neurologia e Pediatria) 

75 05 
40-194 
40-381 

FTP 
 
964/CUN/06 

40-426 
Estágio Supervisionado Ambulatorial 
IIA (Fisioterapia nas Disfunções 
Músculo-Esqueléticas) 

120 08 

40-198 
40-199 
40-219 
40-205 

FTP 

964/CUN/06 

40-427 
Estágio Supervisionado Ambulatorial 
IIIA (Fisioterapia em 
Hidrocinesioterapia) 

60 04 
40-183 
40-185 

FTP 964/CUN/06 

40-428 
Estágio Supervisionado Ambulatorial 
IVA (Fisioterapia em Cardiologia e 
Pneumologia) 

45 03 
40-219 
40-382 

FTP 
964/CUN/06 

40-429 
Estágio Supervisionado Hospitalar I 
(Fisioterapia Hospitalar Geral) 

120 08 

40-194 
40-198 
40-219 
40-382 

FTP 

964/CUN/06 

40-430 
Estágio Supervisionado Ambulatorial IB 
(Fisioterapia em Neurologia e Pediatria) 

75 05 
40-194 
40-381 

FTP 964/CUN/06 

40-431 
Estágio Supervisionado Ambulatorial 
IIB (Fisioterapia nas Disfunções 
Músculo-Esqueléticas) 

120 08 

40-198 
40-199 
40-205 
40-219 

FTP 

964/CUN/06 

40-432 
Estágio Supervisionado Ambulatorial 
IIIB (Fisioterapia em 
Hidrocinesioterapia) 

60 04 
40-183 
40-185 

FTP 
964/CUN/06 

40-433 
Estágio Supervisionado Ambulatorial 
IVB (Fisioterapia em Cardiologia e 
Pneumologia) 

45 03 
40-219 
40-382 

FTP 964/CUN/06 

40-434 
Estágio Supervisionado Hospitalar II 
(Fisioterapia Hospitalar Geral) 

120 08 

40-194 
40-198 
40-219 
40-382 

FTP 

964/CUN/06 

40-435 
Estágio Supervisionado de Fisioterapia 
em Promoção à Saúde B 

30 02 
40-183 
40-375 

FTP 
964/CUN/06 

40-436 Qualidade e Segurança Alimentar 60 04  TAG  

40-437 
Primeiros Socorros Em Atividades 
Turísticas 

30 02  LFA, LFC, LFT 1069/CUN/07 

40-438 Introdução à ODO 30 02  ODO 064/CAEn/09 
40-439 Saúde Coletiva em ODO 30 02  ODO 064/CAEn/09 
40-440 Farmacologia Odontológica 60 04  ODO 064/CAEn/09 
40-441 Programa de Saúde da Família I 30 02  ODO 064/CAEn/09 
40-442 Anestesiologia Odontológica 60 04 40-440 ODO 064/CAEn/09 
40-443 Materiais Odontológicos I 60 04  ODO 064/CAEn/09 
40-444 Radiologia I 60 04 20-272 ODO 064/CAEn/09 
40-445 Biossegurança em ODO 60 04 20-274 ODO 064/CAEn/09 
40-446 Oclusão Dentária I 30 02 20-117 ODO 064/CAEn/09 
40-447 Programa de Saúde da Família II 30 02  ODO 064/CAEn/09 
40-448 Dentística I 60 04 40-442 ODO 064/CAEn/09 
40-449 Endodontia I 60 04 40-442 ODO 064/CAEn/09 
40-450 Materiais Odontológicos II 60 04 40-443 ODO 064/CAEn/09 



 

  

40-451 Radiologia II 30 02 40-444 ODO 064/CAEn/09 
40-452 Prótese Total 60 04 40-446 ODO 064/CAEn/09 
40-453 Periodontia I 60 04 40-442 ODO 064/CAEn/09 
40-454 Oclusão Dentária II 30 02 40-446 ODO 064/CAEn/09 
40-455 Patologia Oral 30 02 40-276 ODO 064/CAEn/09 
40-456 Cariologia 30 02 20-274 ODO 064/CAEn/09 
40-457 Programa de Saúde da Família III 30 02  ODO 064/CAEn/09 
40-458 Dentística II 60 04 40-448 ODO 064/CAEn/09 
40-459 Endodontia II 60 04 40-449 ODO 064/CAEn/09 

40-460 Odontopediatria I 60 04 
40-442 
40-450 
40-456 

ODO 064/CAEn/09 

40-461 Prótese Parcial Removível 60 04 
40-446 
40-450 

ODO 064/CAEn/09 

40-462 Ortodontia Preventiva I 30 02 40-446 ODO 064/CAEn/09 
40-463 Periodontia II 60 04 40-453 ODO 064/CAEn/09 

40-464 CTBMF I 60 04 
40-442 
40-445 

ODO 064/CAEn/09 

40-465 Programa de Saúde da Família IV 30 02  ODO 064/CAEn/09 
40-466 Prótese Parcial Fixa I 60 04 40-454 ODO 064/CAEn/09 
40-467 Odontopediatria II 60 04 40-460 ODO 064/CAEn/09 
40-468 CTBMF II 60 04 40-464 ODO 064/CAEn/09 
40-469 Dentística III 60 04 40-458 ODO 064/CAEn/09 
40-470 Endodontia III 60 04 40-459 ODO 064/CAEn/09 
40-471 Ortodontia Preventiva II 60 04 40-462 ODO 064/CAEn/09 

40-472 Estomatologia Integrada I 30 02 
40-455 
40-456 

ODO 064/CAEn/09 

40-473 Clínica Integrada I 60 04 
40-463 
40-469 
40-470 

ODO 064/CAEn/09 

40-474 Prótese Parcial Fixa II 60 04 40-466 ODO 064/CAEn/09 
40-475 CTBMF III 60 04 40-468 ODO 064/CAEn/09 
40-476 Periodontia III 60 04 40-463 ODO 064/CAEn/09 
40-477 Estomatologia Integrada II 30 02 40-472 ODO 064/CAEn/09 

40-478 Estágio Supervisionado I 60 04 
40-463 
40-469 
40-470 

ODO 064/CAEn/09 

40-479 Clínica Integrada II 60 04 40-473 ODO 064/CAEn/09 

40-480 Implantodontia I 60 04 
40-475 
40-476 

ODO 064/CAEn/09 

40-481 Prótese Parcial Fixa III 60 04 40-474 ODO 064/CAEn/09 
40-482 Laser na ODO 60 04 40-469 ODO 064/CAEn/09 

40-483 Estágio Supervisionado II 60 04 
40-474 
40-478 

ODO 064/CAEn/09 

40-484 Clínica de Bebês 60 04 40-467 ODO 064/CAEn/09 
40-485 ODO Oncológica 30 02 40-477 ODO 064/CAEn/09 
40-486 Trabalho de Graduação 30 02 72-378 ODO 064/CAEn/09 
40-487 Implantodontia II 60 04 40-480 ODO 064/CAEn/09 
40-488 ODO Legal 30 02  ODO 064/CAEn/09 

40-489 Clínica Integrada de Prótese Dental 60 04 
40-452 
40-460 
40-481 

ODO 064/CAEn/09 

40-490 
ODO para Pacientes com Necessidades 
Especiais 

60 04 40-479 ODO 064/CAEn/09 

40-491 Dor Orofacial e Distúrbios da ATM 60 04 40-454 ODO 064/CAEn/09 
40-492 ODO Geriátrica 60 04 40-479 ODO 064/CAEn/09 
40-493 Traçado Cefelométrico 60 04  ODO 064/CAEn/09 

40-494 
Emergência Médicas no Consultório 
Odontológico 

60 04  ODO 064/CAEn/09 

40-495 Urgências Odontológicas 60 04  ODO 064/CAEn/09 
40-496 Diagnóstico de Lesões Bucais 60 04  ODO 064/CAEn/09 



 

  

Associadas à Doenças Sistêmicas 
40-497 Prótese sobre Implantes 60 04  ODO 064/CAEn/09 

40-498 
Sedação Inalatória com Óxido Nitroso e 
Oxigênio 

60 04  ODO 064/CAEn/09 

40-499 ODO Cosmética 60 04  ODO 064/CAEn/09 
40-500 ODO do Trabalho 30 02  ODO 064/CAEn/09 

40-501 
Gerenciamento de Resíduos de Serviços 
de Saúde 

30 02  ODO 064/CAEn/09 

40-502 Imagiologia Odontológica 30 02  ODO 064/CAEn/09 
40-503 ODO nas Fissuras Labiopalatinas 30 02  ODO 064/CAEn/09 
40-504 Fonoaudiologia Aplicada a ODO 30 02  ODO 064/CAEn/09 

40-505 
Coordenação de Equipes nas Unidades 
de Alimentação e Nutrição 

30 02  NUT  

40-506 
Serviço Social e Política Pública de 
Saúde Mental 

60 04  SER  

40-507 Trabalho de Graduação I 30 02  FTP, FAR  
40-508 Trabalho de Graduação II 30 02  FTP, FAR  
40-509 Políticas de Segurança Alimentar 45 03  TLA  
40-510 Toxicologia 30 02  QUI L, QUI I  
40-511 Toxicologia A 60 04  FAR  
40-512 Programa de Saúde I A 30 02  CBO L  
40-513 Toxicologia B 60 04  FAR  
40-514 Enfermagem na Promoção da Saúde 30 02  ENF 060/CAEn/09 
40-515 Enfermagem em Saúde Coletiva I 90 06  ENF 060/CAEn/09 

40-516 Enfermagem no Cuidado do Adulto I A 150 10 
40-152; 40-234; 
44-370 

ENF 060/CAEn/09 

40-517 Enfermagem em Saúde Coletiva II A 120 08 40-515; 40-152 ENF 060/CAEn/09 
40-518 Enfermagem em Saúde Coletiva III 60 04 40-517 ENF 060/CAEn/09 
40-519 Enfermagem no Cuidado do Adulto II A 150 10 40-516 ENF 060/CAEn/09 

40-520 
Relacionamento Inter e Intrapessoal nos 
Serviços de Saúde 

45 03  ENF 060/CAEn/09 

40-521 Enfermagem em Saúde Coletiva IV 90 06 40-518 ENF 060/CAEn/09 

40-522 
Enfermagem no Cuidado à Pacientes de 
Risco 

120 08 40-519 ENF 060/CAEn/09 

40-523 Estágio Supervisionado I – B 405 27 
40-521; 40-522; 
40-359; 40-162 

ENF 060/CAEn/09 

40-524 Estágio Supervisionado II - B 405 27 40-523 ENF 060/CAEn/09 

40-525 
Introdução à Farmácia e Práticas 
Profissionais 

60 04  FAR 1374/CUN/09 

40-526 Patologia III 45 03 20-285 FAR 1374/CUN/09 
40-527 Farmacognosia III 60 04 20-288 FAR 1374/CUN/09 
40-528 Farmacologia C 60 04 20-287 FAR 1374/CUN/09 

40-529 
Farmacotécnica Magistral E Industrial 
IV 

90 06 10-374 FAR 1374/CUN/09 

40-530 Farmacognosia IV 60 04 40-527 FAR 1374/CUN/09 
40-531 Farmacologia D 90 06 40-528 FAR 1374/CUN/09 
40-532 Farmacotécnica Magistral e Industrial V 90 06 40-529 FAR 1374/CUN/09 

40-533 
Estágio Supervisionado no Âmbito 
Farmacêutico I 

105 07 1500h FAR 1374/CUN/09 

40-534 Farmacoterapêutica B 30 02 40-531, 40-368 FAR 1374/CUN/09 

40-535 
Estágio Supervisionado no Âmbito 
Farmacêutico II 

105 07 1800h FAR 1374/CUN/09 

40-536 Farmácia Hospitalar A 60 04 40-531 FAR 1374/CUN/09 
40-537 Tecnologia Farmacêutica A 75 05 40-532 FAR 1374/CUN/09 

40-538 
Controle de Qualidade em 
Medicamentos A 

60 04 40-537, 20-236 FAR 1374/CUN/09 

40-539 Hematologia Clínica A 60 04 20-285 FAR 1374/CUN/09 
40-540 Microbiologia Clínica A 75 05 20-236 FAR 1374/CUN/09 

40-541 
Controle de Qualidade em Análises 
Clínicas B 

30 02 
40-539, 40-308, 
40-540 

FAR 1374/CUN/09 

40-542 Toxicologia C 60 04 40-531 FAR 1374/CUN/09 



 

  

40-543 Imunologia Clínica B 60 04 20-194 FAR 1374/CUN/09 
40-544 Micologia Clínica A 30 02 20-236 FAR 1374/CUN/09 
40-545 Citologia Clínica B 45 03 40-526 FAR 1374/CUN/09 

40-546 
Estágio Supervisionado no Âmbito 
Farmacêutico III 

495 33 3750h FAR 1374/CUN/09 

40-547 Tópicos Especiais em Farmácia 30 02  FAR 1374/CUN/09 

40-548 
Tópicos Especiais em Imunologia 
Clínica 

30 02  FAR 1374/CUN/09 

40-549 
Tópicos Especiais em Hematologia 
Clínica 

60 04  FAR 1374/CUN/09 

40-550 Cosmetologia B 60 04 40-532 FAR 1374/CUN/09 
40-580 Reabilitação Vestibular 45 03  FIS  
40-581 Nutrição Funcional 30 02  NUT  

 
 



 

  

EMENTAS OFERECIDAS 
 

44-129 EPIDEMIOLOGIA E SAÚDE AMBIENTAL (5 créditos)  
 Introdução à epidemiologia, conceitos básicos de epidemiologia, usos da epidemiologia. Estudo 
do binômio Saúde e Doença. Indicadores epidemiológicos de saúde, morbidade, mortalidade, 
fecundidade, demográficos de transição a epidemiologia. Aplicações da epidemiologia em doenças 
infecciosas, doenças crônicas, na avaliação dos serviços de saúde. Estudos Epidemiológicos: 
levantamento, inquérito e investigação epidemiológica. Métodos empregados na epidemiologia. 
 
44-223 NEUROPSICOLOGIA (4 créditos) 
 Estudo dos principais quadros neurológicos que interferem no comportamento do diagnóstico. 
Influência dos aspectos neurológicos no comportamento. Princípios de Diagnóstico Diferencial. 
 
44-225 PSICOPATOLOGIA I (4 créditos) 
 Introduz o tema da psicopatologia abordando a história dos transtornos mentais Discute acerca da 
noção de saúde e doença mental. Estuda os conceitos básicos em psicopatologia e as alterações das 
principais funções psíquicas, incluindo aspectos relacionados à etiologia, diagnóstico e prognóstico e 
entendimento dinâmico dos principais transtornos mentais. 
 
44-226 PSICOPATOLOGIA II (4 créditos) 
 Estuda o diagnóstico dos transtornos de personalidade propondo a discussão e o entendimento 
dinâmico dos mesmos. Aborda ainda o diagnóstico e entendimento dinâmico dos transtornos mentais na 
infância e adolescência. 
 
44-355 SEMIOLOGIA E SEMIOTÉCNICA DA ENFERMAGEM I (5  créditos) 
 Conceitos básicos. Exame físico e o processo de Enfermagem. Exame físico: anamnese. 
Identificação dos padrões de normalidade dos principais órgãos. Localização dos principais órgãos e seus 
transtornos. 
 
44-356 SEMIOLOGIA E SEMIOTÉCNICA DA ENFERMAGEM II ( 3 créditos) 
 Avaliação semiotécnica dos sistemas: cárdio-respiratório, digestivo, nervoso, endócrino e 
reprodutor. 
 
44-363 EXERCÍCIO DA ENFERMAGEM (2 créditos) 
 Visão do comportamento moral e ético do profissional enfermeiro. Evolução da legislação e dos 
códigos de ética de enfermagem. Processos éticos. Infrações e penalidades. Legislação do ensino e do 
exercício da enfermagem. 
 
44-364 ENFERMAGEM EM PRIMEIROS SOCORROS (4 créditos) 
 Aplicação de conhecimentos de primeiros socorros nas principais situações de emergência. 
 
44-367 NUTRIÇÃO E DIETÉTICA (4 créditos) 
 Nutrição normal: estudo dos princípios nutritivos e das necessidades nutricionais para todas as 
faixas etárias. Planejamento da dieta e seleção de alimentos para o indivíduo sadio. Saúde pública: 
reconhecimento dos problemas alimentares (vitaminoses, doenças carenciais, desnutrição) e criação de 
hábitos sadios de alimentação na comunidade. Nutrição clínica: dietoterapia (nutrição ortomolecular, 
nutrição parenteral); dietas hospitalares x funcionamento de um serviço de nutrição; dietas e doenças. 
 
44-370 PROCESSOS PATOLÓGICOS GERAIS (4 créditos) 
 Introdução à patologia geral. Conceito de doenças, etiologia, patogenia. Alterações metabólicas e 
processos regressivos. Alterações circulatórias. Inflamações. Inflamações agudas e crônicas. Cicatrização. 
Histo-imunopatologia. Alterações do crescimento celular. Doenças de natureza genética. Estudo das 



 

  

alterações anátomo-patológicas, interpretação de um hemograma no que concerne às hemopatias mais 
comuns. 
 
44-382 SAÚDE COLETIVA III (10 créditos) 
 Administração em Saúde Pública. Controle e avaliação de programas. Diagnósticos coletivos de 
saúde. Elaboração de projetos e programas coletivos de saúde. Planejamento técnico e planejamento 
participativo em saúde. 
 
44-392 PESQUISA EM ENFERMAGEM (4 créditos) 
Perspectiva histórico-filosófica da ciência. Pesquisa em ciências sociais e biomédica. Pesquisa qualitativa 
e quantitativa em enfermagem. Função social da pesquisa.  Fundamentos filosóficos, epistemológicos e 
éticos da pesquisa. Introdução à pesquisa em enfermagem. Projeto de pesquisa. Etapas do projeto de 
pesquisa. Delineamento de pesquisa em enfermagem. Relatório de pesquisa. Monografias. 
 
40-101 INTRODUÇÃO À FARMÁCIA (2 créditos)  
 A origem e a história da profissão farmacêutica. Estrutura curricular do curso de Farmácia da URI. 
Características e atribuições profissionais das habilitações profissionais dos cursos de Farmácia da URI. 
Ética, legislação e função social do farmacêutico. Entidades de classe. Experiências de profissionais 
farmacêuticos de diferentes áreas. 
 
40-106 FARMACOGNOSIA I (5 créditos)  
 Generalidades, histórico e classificações. Fitoterapia e fitoterápicos. Métodos de análise em 
Farmacognosia: análise morfo-histológica de drogas, extração, purificação, identificação e quantificação 
de farmacógenos, farmacognosia e farmacopéia. Fitofármacos com óleos voláteis. Fitofármacos com 
substâncias pécticas. 
 
40-107 FARMACOGNOSIA II (5 créditos)  
 Estrutura e biossíntese dos metabólitos primários e secundários dos vegetais. Princípios ativos: 
alcalóides, metixantinas, óleos fixos, antraderivados, saponinas, glicosídios cardiotônicos; flavonóides: 
taninos, gomas, mucilagens, cumarinas, bálsamos e resinas. 
 
40-111 SAÚDE PÚBLICA (5 créditos)  
 Noções de epidemiologia: conceito de saúde e doença, de epidemiologia e de ecologia; 
metodologia epidemiológica; epidemiologia descritiva analítica; principais índices e coeficientes usados 
em saúde pública; epidemiologia das doenças infecciosas; história natural da doença; níveis de prevenção; 
biossegurança; sistema de vigilância epidemiológica; doenças de notificação compulsória; saneamento 
básico; controle de alimentos; saúde ocupacional: agentes físicos, químicos e biológicos causadores de 
doenças profissionais; acidentes de trabalho; política de saúde; sistema nacional de saúde-evolução 
histórica e seu envolvimento com o farmacêutico. 
 
40-128 INTRODUÇÃO À CIÊNCIA E À ARTE NO CUIDADO DE ENFERMAGEM A (4 
créditos) 
 Retrospectiva histórica da Enfermagem: a enfermagem nos povos da Antiguidade. Período crítico 
da Enfermagem e Reforma Religiosa. Enfermagem Moderna. História da Enfermagem no Brasil. 
Instrumentos e conceitos básicos de Enfermagem. Teorias de Enfermagem. 
 
40-129 HEMATOLOGIA CLÍNICA (6 créditos)  
 Introdução à Hematologia; hematopoiese; colheita de material para exames hematológicos; 
técnicas hematológicas; citologia normal do sangue; hemograma; alterações qualitativas e quantitativas da 
citologia do sangue; diagnóstico laboratorial das anemias, leucemias e demais processos patológicos do 
sangue; hemoglobinopatias; colagenoses; hemostasia e coagulação sangüínea; imuno-hematologia; 
noções sobre Banco de Sangue. 
 



 

  

40-138 ENFERMAGEM DAS DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS (4 créditos) 
 Ser saudável e concepção de saúde/doença nas dimensões individuais e coletiva no processo de 
trabalho em enfermagem. Princípios em infectologia. Epidemiologia da infecção. Vigilância 
epidemiológica. Legislação Brasileira sobre o controle de infecção hospitalar e CCIH. Tipos de 
isolamentos. Doenças de notificação compulsória. Análise das doenças endêmicas, epidêmicas, 
emergentes como condição individual/social/cultural/ecológica na complexidade de vida e morte do ser 
humano. Educação em Saúde. 
 
40-139 ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM À CRIANÇA SADIA (4  créditos) 
 Introdução à enfermagem pediátrica. Crescimento e desenvolvimento. Assistência de enfermagem 
à criança sadia. Neonatologia. 
 
40-141 PROJETO DE INTERVENÇÃO PROFISSIONAL (4 créditos)  
 Construção do saber na Enfermagem: o uso de teorias de Enfermagem. Padrões de conhecimento 
em Enfermagem. Relação entre teoria, pesquisa e prática. Linhas de pesquisa e áreas temáticas na 
Enfermagem (CNPq). Teorias de enfermagem e teorias de outras áreas do conhecimento. Delineamento 
da monografia de conclusão do curso de graduação em Enfermagem. Normas e regulamentação do 
trabalho monográfico no Projeto Pedagógico. 
 
40-142 SEMIOLOGIA E SEMIOTÉCNICA DA ENFERMAGEM I A (4 créditos) 
 Conceitos básicos dos principais sinais e sintomas. Exame físico e o processo de Enfermagem. 
Exame físico: identificação dos padrões de normalidade e anormalidade dos principais órgãos. 
 
40-143 ANÁLISE ESPECTROSCÓPICA DE FÁRMACOS (5 créditos) 
 Espectroscopia de massa, espectrômetros, fragmentações, picos, isótopos, pico de íon molecular. 
Gráficos. McLafferty. Picos de grupos funcionais característicos, perda de água, linha base, ruído. 
Espectroscopia de Infravermelho, teoria, freqüências, vibrações, fotômetro, amostra, número de onda, 
gráficos, deslocamentos característicos dos principais grupos funcionais. Ressonância magnética nuclear, 
spin, movimento de precessão, relaxamento, FID, acoplamentos spin-spin, prótons equivalentes, 
integração. Espectroscopia de 13C. Pulsos. Espectros acoplados e desacoplados, DEPT, dupla dimensão 
HETCOR e HOMOCOR. Interpretação espectral. Efeito nuclear Overhauser. Espectroscopia do 
Ultravioleta. Fundamentos, grupos cromóforos, Lambert Beer - Sistemas conjugados, aparelho, cubetas, 
preparação da amostra, absorção característica de compostos orgânicos. Incrementos, exercícios 
integrados. 
 
40-145 BROMATOLOGIA (4 créditos)  
 Conceito e importância da bromatologia. Análise físico-química e estudo nutricional dos 
constituintes fundamentais dos alimentos; glicídios, lipídios, proteínas, vitaminas, minerais, água. Estudo 
químico e nutricional dos constituintes secundários dos alimentos: enzimas, corantes (clorofila, 
antociaminas, bioflavonóides, carotenos). Constituintes que afetam o sabor (ácidos orgânicos, substâncias 
tânicas). Constituintes que afetam o aroma (óleos essenciais, terpenóides). Conservantes e aditivos 
químicos. Amostragem e preparo de amostras em análise de alimentos. Composição e classificação dos 
alimentos. Bebidas alcoólicas, bebidas destiladas, bebidas não alcoólicas e bebidas estimulantes. 
Legislação de alimentos. 
 
40-148 EPIDEMIOLOGIA E SAÚDE AMBIENTAL I (4 crédito s) 
Conceitos básicos de epidemiologia. Epidemiologia e sociedade; epidemiologia como ciência: 
conceituação, uso e história da epidemiologia. Uso da epidemiologia descritiva e introdução a 
epidemiologia analítica. Os principais indicadores de saúde. Epistemologia de “causa” e “risco”: 
problemas de inferência causal em epidemiologia; epidemiologia das desigualdades no processo saúde-
doença. Vigilância epidemiológica. Estudos epidemiológicos. Indicadores epidemiológicos de saúde: de 
morbidade, de mortalidade, demográficos, demográficos de transição a epidemiologia. Ecologia, 
biodiversidade e política mundial; população e meio ambiente; saneamento do meio ambiente; destino do 



 

  

lixo e dos dejetos; medidas de controles dos vetores e roedores e a relação destes fatores no processo 
saúde doença. 
 
40-149 FUNDAMENTOS TEÓRICOS E METODOLÓGICOS DE NUTRIÇÃO E SAÚDE (4 
créditos) 
 Desenvolver a fundamentação teórico-prática nos cuidados de nutrição e saúde a crianças de 0 a 6 
anos nas suas diferentes fases de crescimento e desenvolvimento, na escola, no lar, na sociedade, em 
diferentes níveis de prevenção primária, secundária e terciária. 
 
40-150 INTRODUÇÃO Á CIÊNCIA E À ARTE NO CUIDADO DE ENFERMAGEM (4 créditos) 
 Retrospectiva histórica dos cuidados de enfermagem dos seus primórdios aos nossos dias, 
especificando mais o Brasil e o RS. O ensino e o exercício de enfermagem no Brasil. Organização 
profissional, entidades de classes e atuações do enfermeiro. Força e objeto de trabalho da enfermagem; 
instrumentos e conceitos básicos de enfermagem; a ciência e a arte do cuidado de enfermagem; o 
paciente; a filosofia dos serviços de enfermagem; relacionamento terapêutico e cuidados de enfermagem 
no meio terapêutico; teorias da enfermagem. 
 
40-151 FUNDAMENTOS DO CUIDADO HUMANO I (5 créditos) 
 Cuidados de enfermagem de forma educativa humanizada na avaliação do cliente, nas 
necessidades do homem com relação à manutenção das necessidades reguladoras, integridade corporal, 
alimentação e hidratação, terapêutica, eliminações, oxigenação, cuidado corporal, abrigo, conforto físico, 
sono e repouso, processo de enfermagem. 
 
40-152 FUNDAMENTOS DO CUIDADO HUMANO II (6 créditos) 
 Desenvolver o planejamento, execução e avaliação do cuidado de enfermagem ao individuo, 
família e comunidade, a nível intra e extra-hospitalar, utilizando os conhecimentos teórico-práticos 
através do cuidado integralizado, interrelacionando-o a fatores psíquicos, físicos, culturais, sociais e 
ambientais. 
 
40-153 ENFERMAGEM EM SAÚDE MENTAL (4 créditos) 
 Saúde mental. Enfermagem psiquiátrica. Comunicação. Mecanismos de defesa do Ego. Reforma 
Psiquiátrica. Política em Saúde Mental. Reabilitação Psicossocial. Processo de Enfermagem em 
Psiquiatria ou Saúde Mental. Prevenção em Saúde Mental - primária, secundária e terciária. Funções do 
Ego. Entrevista psiquiátrica. Aspectos psicológicos no aborto. Ansiedade - uma resposta ao stresse. 
Influências de fatores culturais sobre a saúde e a doença mental. Influência de fatores biológicos sobre a 
saúde e a doença mental. Crise. Terapia. Intervenção. Família. Terapia e intervenção. Prática 
supervisionada na rede ambulatorial e Núcleo de Saúde Mental. 
 
40-154 ENFERMAGEM APLICADA À SAÚDE DO IDOSO (4 créditos) 
 Fundamentos em gerontologia e geriatria. Gerontologia social. Especificidade do cuidado em 
enfermagem geriátrica e gerontológica. Enfermagem no contexto interdisciplinar em gerontologia. 
Epidemiologia do envelhecimento. Teorias do envelhecimento. O idoso e o curso de vida. Qualidade de 
vida na terceira idade. O envelhecer humano, perdas e morte. Rede de apoio comunitário em gerontologia 
e geriatria. A enfermagem e os programas públicos de atenção à terceira idade. Atendimento domiciliar. 
Idosos e institucionalizados. 
 
40-155 ENFERMAGEM NO CUIDADO DO ADULTO I (8 crédito s) 
 Cuidado integral de enfermagem a portadores de afecções músculo-esqueléticas, gastrintestinais, 
endócrinas, cárdio-circulatórias, hematológica, pulmonares, dermatológicas oftalmológicas, otológicas, 
neurológicas, nefrológicas e geriátricas. Medidas de promoção e de proteção através da educação para a 
saúde e prática supervisionada nas unidades de internação hospitalar e rede pública ambulatorial. 
 
40-156 ENFERMAGEM PSIQUIÁTRICA (8 créditos) 



 

  

 Transtornos ansiosos. Psicoses. Síndromes mentais orgânicas. Emergências psiquiátricas. 
Dependências químicas. Outras substâncias. 
 
40-157 SAÚDE COLETIVA I A (6 créditos) 
 Abordagem histórica da Saúde Pública. Histórico da Saúde Pública Brasileira: conceitos em saúde 
pública e saúde coletiva, reforma sanitária e criação do SUS, legislação do SUS (Constituição e leis 
complementares). SUS: doutrinas e princípios, análise crítica da condição sanitária brasileira, sistema de 
informação ambulatorial e hospitalar, noções gerais de administração pública direcionada a área da saúde, 
educação para a cidadania, informação como direito. 
 
40-158 SAÚDE COLETIVA II A (8 créditos) 
 Programas e serviços de saúde pública: programa nacional e estadual de atenção à saúde da 
mulher, criança, idoso, trabalhador. Saúde mental. Serviço de dermatologia sanitária, de 
tisiopneumologia, de doenças crônico-degenerativas. Programa nacional de imunizações. Educação em 
saúde. Vigilância sanitária e epidemiológica. Programa dos agentes comunitários de saúde e programa da 
saúde da família.   
 
40-159 ENFERMAGEM NO CUIDADO DO ADULTO II (10 crédi tos) 
 A enfermagem no cuidado ao cliente cirúrgico e sua família no pré, trans e pós-operatório. 
 
40-160 GERENCIAMENTO DO CUIDADO E DO SERVIÇO DE SAÚDE I (4 créditos) 
 Noções gerais de administração. Teorias da administração. Teorias administrativas aplicadas à 
Enfermagem. Princípios da administração. Princípios administrativos. Estrutura organizacional do S.E. 
Filosofia do S.E. Supervisão do S.E. Assistência Bio-psico-social do S.E e nível de internação. Normas e 
Rotinas. Administração de recursos materiais. Dimensionamento de pessoal. Escala e distribuição dos 
colaboradores. Recrutamento e seleção do pessoal. Avaliação de pessoal. Educação continuada. 
 
40-162 ENFERMAGEM NO CUIDADO À SAÚDE DA MULHER (10 créditos) 
 Cuidado à mulher em seus aspectos sexuais, de gênero e saúde de forma humanizada através de 
senso crítico e reflexivo. Competência técnico-científica, ético-política, social, educativa e cultural das 
mulheres no seu cotidiano privado e público. Integração do aluno com a pesquisa e com a comunidade. 
 
40-163 GERENCIAMENTO DO CUIDADO E DO SERVIÇO DA SAÚDE II (4 créditos) 
 Lideranças em Enfermagem. Administração de conflito. Sistema de Informação em Enfermagem. 
Tomada de decisões em Enfermagem. Planejamento na assistência de Enfermagem. Auditoria S.E. 
Mudanças em Enfermagem, Serviços de controle de infecção hospitalar. Gerenciamento em Enfermagem. 
Humanização. Processo de informatização na enfermagem. Prontuário do paciente. Serviço Especializado 
em Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT. 
 
40-164 SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (12 créditos) 
 A disciplina contextualiza a criança, adolescente/família na realidade regional e estadual 
proporcionando ao educando o desenvolvimento de habilidades teórico-práticas de cuidar a criança com 
distúrbios na saúde e institucionalização, no período de 0 a 18 anos. 
 
40-165 TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (4 créditos) 
 Desenvolvimento de trabalho de conclusão de curso. Apresentação do trabalho segundo normas e 
regulamentação a ele pertinentes. 
 
40-166 HISTÓRIA DA ENFERMAGEM - A (3 créditos) 
 Retrospectiva histórica da Enfermagem; a enfermagem nos povos da Antiguidade. Evolução da 
enfermagem: período pré-hipocrático e pós-hipocrático. Período crítico da Enfermagem e Reforma 
Religiosa. Enfermagem Moderna. História da enfermagem no Brasil. 
 



 

  

40-167 ESTÁGIO SUPERVISIONADO I - 24 créditos 
 Desenvolvimento prático dos conhecimentos adquiridos durante o transcurso das disciplinas do 
curso, voltadas para a atuação do enfermeiro no cuidado integral ao ser humano, através da vivência em 
ambiente real de trabalho, que complementem o planejamento e execução de atividades pertinentes à 
realidade vivida. Todas as atividades desenvolvidas deverão constar em relatório específico que deverá 
ser entregue ao final do estágio. 
 
40-168 ESTÁGIO SUPERVISIONADO II (16 créditos) 
 Desenvolvimento prático dos conhecimentos adquiridos durante o transcurso das disciplinas do 
curso, voltadas para a atuação do enfermeiro no cuidado integral ao ser humano, através da vivência em 
ambiente real de trabalho, que contemplem o planejamento e execução de atividades pertinentes à 
realidade vivida. Para o desenvolvimento desta etapa, o aluno deverá ter um projeto que o guiará no 
planejamento e execução das suas atividades, que poderão ser desenvolvidas em qualquer instituição onde 
existirem convênio de cooperação previamente assinado.  
 
40-169 PSICONEUROLOGIA (4 créditos) 
 Retoma conceitos da anatomia, neurofisiologia e embriologia do sistema nervoso. Discute as 
relações entre o desenvolvimento neurofisiológico e o desenvolvimento psicológico. Estuda os principais 
quadros neurológicos que interferem no comportamento humano. 
 
40-170 INTRODUÇÃO À FISIOTERAPIA (3 créditos) 
 Definição e historia da Fisioterapia. A profissão e a formação do fisioterapeuta. Necessidades 
atuais e futuras da fisioterapia no Brasil e mercado de trabalho, proposta Política Pedagógica. Noções de 
recursos fisioterapêuticos. 
 
40-171 FUNDAMENTOS DE SAÚDE PÚBLICA (3 créditos) 
 Processo saúde - doença, seus determinantes históricos, culturais, sócio-econômicos no contexto 
da saúde pública/coletiva. Níveis de atenção e prevenção em saúde, política e sistema nacional de saúde e 
sua historia recente, programas e serviços de saúde pública, sistemas de informação em saúde, noções 
gerais de planejamento em saúde pública. 
 
40-172 NUTRIÇÃO (2 créditos) 
 Princípios de nutrição e de alimentos. Necessidades energéticas e plásticas do organismo, os 
nutrientes, suas funções no organismo do individuo saudável e em condições patológicas especiais.  
 
40-173 FISIOLOGIA DO EXERCÍCIO (4 créditos) 
 Princípios fisiológicos da atividade física sobre o organismo humano. Avaliação. Respostas 
fisiológicas ao exercício. Adaptações fisiológicas ao tratamento. Princípios básicos das atividades físicas 
X patologias funcionais e prescrição da atividade individual e coletiva. 
 
40-174 PATOLOGIA GERAL (6 créditos) 
 Distúrbios funcionais, alterações morfológicas macroscópicas e microscópicas, alterações 
moleculares de doenças inflamatórias agudas e crônicas, circulatórias, neoplásicas, degenerativas, 
calcificatórias e imunopatológicas. Patologia dos sistemas cárdio-respiratório, vascular e hematológico, 
gastrintestinal, gineco-obstétrico, urinário e endocrinológico. 
 
40-175 CINESIOLOGIA (6 créditos) 
 Movimento e ação do corpo humano. Aspectos hereditários e morfo-fisiológicos do sistema 
neuromotor. Potência e resistência muscular e amplitude articular. Análises funcionais e mecânicas do 
sistema músculo-esquelético.  
 
40-177 FISIOTERAPIA APLICADA A PROCEDIMENTOS HOSPIT ALARES (2 créditos) 



 

  

 Trabalho em equipe multiprofissional. Prontuário do paciente. Infecção hospitalar. Cuidado 
corporal. Preparação profissional para socorros urgentes. Cuidados especiais a pacientes hospitalizados. 
Noções sobre vias de administração de medicamentos. Assistência da fisioterapia na perspectiva do 
cuidado individual e coletivo. 
 
40-178 PESQUISA EM FISIOTERAPIA (3 créditos) 
 A pesquisa cientifica em fisioterapia no contexto do campo biológico e social. Operacionalização 
de projetos de pesquisa buscando caracterizar temas, hipótese, instrumentos de observação e fontes. 
 
 
40-179 CINESIOPATOLOGIA (4 créditos) 
 Análise dos padrões anormais do movimento humano, quadro clinico e fisiopatológico das 
doenças mais freqüentes dos sistemas ósteo-músculo-articular e neurológico. 
 
40-180 ELETROTERMOFOTOTERAPIA (6 créditos) 
 Eletroterapia: efeitos fisiológicos, terapêuticos, colaterais, indicações e contra-indicações da 
corrente elétrica no corpo humano. Termoterapia: modalidades e profundidade, efeitos fisiológicos, 
terapêuticos e colaterais, indicações e contra-indicações. Radiações: fundamentos, indicações e contra-
indicações. 
 
40-181 SEMIOLOGIA MÚSCULO ARTICULAR (4 créditos) 
 Métodos e técnicas de avaliação utilizados pelo fisioterapeuta na prática clínica. Provas e funções 
musculares, a amplitude dos movimentos, postura, as habilidades motoras. 
 
40-182 PROMOÇÃO DE SAÚDE (4 créditos) 
 Conceitos de promoção e prevenção em saúde. Análise da realidade sócio-econômica e 
indicadores de saúde coletiva da população local e regional, sistemas de informação em saúde. Noções 
gerais de planejamento e administração em saúde coletiva/pública. Programas públicos de atuação em 
saúde preventiva. Análise das possibilidades de atuação fisioterápica preventiva em diversos ambientes. 
 
40-183 CINESIOTERAPIA (6 créditos) 
 Introdução a cinesioterapia. Aumento da mobilidade através da cinesioterapia e controle das 
habilidades neuromotoras. Métodos e técnicas cinesioterápicas, suas aplicações, seleção e efeitos 
fisiológicos na terapia do movimento humano. 
 
40-184 RECURSOS TERAPÊUTICOS MANUAIS (4 créditos) 
 Recursos terapêuticos manuais: massoterapia, osteopatia, reeducação postural global e 
quiropraxia. 
 
40-185 HIDROCINESIOTERAPIA (4 créditos) 
 Efeitos físicos e fisiológicos da água, suas indicações, contra-indicações e equipamentos 
utilizados. Hidroterapia como recurso terapêutico na promoção, prevenção e reabilitação fisioterápica. 
 
40-186 FUNDAMENTOS DE PEDIATRIA (4 créditos) 
 Crescimento e desenvolvimento infantil. Distúrbios locomotores, respiratórios, neurológicos e 
principais patologias da criança. Exame do recém-nascido. Fatores de risco pré, peri e pós natais. 
Cuidados em Unidade de Terapia Intensiva. 
 
40-187 FUNDAMENTOS DE NEUROLOGIA (4 créditos) 
 Fisiopatologia e sintomatologia das principais síndromes neurológicas no adulto. Avaliação. 
Exame neurológico associado ao seu prognóstico. 
 
40-188 DESENVOLVIMENTO HUMANO E APRENDIZAGEM (3 cré ditos) 



 

  

 Teorias e modelos do desenvolvimento humano (pré-natal, motor, psico-afetivo e emocional). 
Processos de crescimento, maturação e aprendizagem motora. Condicionantes sócio-econômicos e 
culturais. 
 
40-189 FUNDAMENTOS EM CARDIOLOGIA E PNEUMOLOGIA (6 créditos) 
 O sistema cardíaco, respiratório, e vascular. Enfermidades agudas, crônicas, clínicas e cirúrgicas 
que incidem sobre os sistemas. Objetivos da intervenção fisioterápica. 
 
40-190 FISIOTERAPIA PEDIÁTRICA (4 créditos) 
 Avaliação, planejamento e intervenção fisioterápica (promoção, prevenção e reabilitação). 
Métodos e técnicas de intervenção em fisioterapia pediátrica. 
 
40-191 FUNDAMENTOS DE ORTOPEDIA, TRAUMATOLOGIA E RE UMATOLOGIA (8 
créditos) 
 Clínica e patologia dos principais distúrbios e doenças ortopédicas, traumatológicas e 
reumatológicas, congênitas e adquiridas. Seqüelas oriundas das mesmas. 
 
40-192 FISIOTERAPIA NA PROMOÇÃO DE SAÚDE (6 créditos) 
 Participação em projetos da rede básica de saúde (grupos de gestantes, diabéticos, hipertensos, 
terceira idade, escolas) existentes na região e estruturação do diagnóstico da população alvo necessitada 
de intervenção (promoção e prevenção). Análise das possibilidades de atuação fisioterápica preventiva 
nos diversos ambientes. 
       
40-193 IMAGINOLOGIA (4 créditos) 
 Aspectos anatômicos e imaginológicos do corpo humano. Noções básicas de observação, análise 
das imagens proporcionada pelos meios eletrônicos. 
 
40-194 FISIOTERAPIA NEUROLOGICA (4 créditos) 
 Intervenção fisioterápica em patologias neurológicas. Ênfase na avaliação, prevenção e 
minimização de seqüelas integrando os aspectos bio-psico-sociais do indivíduo. 
 
40-195 ESTÁGIO SUPERVISIONADO AMBULATORIAL III (FIS IOTERAPIA EM 
HIDROCINESIOTERAPIA) (4 créditos) 
 Intervenção em hidrocinesioterapia como recurso à qualidade de vida, promovendo e reabilitando 
as alterações do movimento humano. 
 
40-196 FISIOTERAPIA CARDIOLÓGICA (4 créditos) 
 Avaliação cardiológica e vascular. Técnicas e manobras no tratamento das afecções cardiológicas 
e vasculares. Procedimentos de alta complexidade. Intervenção cirúrgica. Intervenção em fisioterapia: 
promoção, prevenção e reabilitação. 
 
40-197 FISIOTERAPIA RESPIRATÓRIA (4 créditos) 
 Sistema respiratório. Avaliação, planejamento e intervenção fisioterápica (promoção, prevenção e 
reabilitação). Métodos e técnicas de intervenção. 
 
40-198 FISIOTERAPIA NAS DISFUNÇÕES MÚSCUL0-ESQUELÉTICAS (6 créditos) 
 Avaliação, planejamento e intervenção fisioterápica (promoção, prevenção, reabilitação). Métodos 
e técnicas de intervenção em problemas ortopédicos, traumatológicos e reumatológicos.  
 
40-199 FISIOTERAPIA NOS DISTÚRBIOS VASCULARES PERIFÉRICOS (4 créditos) 
 Etiologia e fisiopatologia dos principais distúrbios vasculares periféricos. Intervenção cirúrgica. 
Amputações. Próteses. Intervenção fisioterápica. 
 



 

  

40-200 FUNDAMENTOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA (3 créditos) 
 Evolução fisiológica nas diversas fases do ciclo vital feminino (adolescência, gravidez, climatério, 
menopausa). Saúde da mulher. Osteoporose climatérica. Mastologia. Fisiopatologia dos principais 
distúrbios ginecológicos e urinários. Cirurgias e complicações. 
 
40-201 ESTÁGIO SUPERVISIONADO DE FISIOTERAPIA EM PROMOÇÃO À SAÚDE (8 
créditos) 
 Atuação do acadêmico junto à comunidade, em programas de saúde coletiva e preventiva, 
intervindo a partir do diagnóstico da realidade. 
 
40-202 FISIOTERAPIA EM GERONTOLOGIA (4 créditos) 
 História da gerontologia. Teorias do envelhecimento. Políticas de atenção disponíveis. 
Planejamento de ações e estratégias de intervenção fisioterápica, na gerontologia promovendo, 
prevenindo e reabilitando, as potencialidades funcionais no contexto do processo de envelhecimento. 
Métodos e técnicas da fisioterapia aplicada à pacientes idosos. 
 
40-203 FISIOTERAPIA NO PRÉ, PÓS OPERATÓRIO E INTENSIVISMO (6 créditos) 
 Intervenção fisioterápica em pacientes que se submeteram ou submeter-se-ão a intervenção 
cirúrgica, promovendo, prevenindo e reabilitando. Objetivos, indicações, métodos e técnicas de 
tratamentos utilizados nestes pacientes, bem como naqueles que estão necessitando de cuidados 
intensivos, incluindo neonatos e crianças. 
 
40-204 FISIOTERAPIA DESPORTIVA (4 créditos) 
 Lesões e patologias decorrentes do esporte. Aspectos de avaliação, tratamento e reabilitação das 
lesões desportivas. Orientação para prevenção dos traumatismos. 
 
40-205 FISIOTERAPIA EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA (4  créditos) 
 Fisioterapia materno-infantil (gestação, pré-parto, parto e pós-parto). Métodos e técnicas 
fisioterápicas adequadas ao tratamento das disfunções e cirurgias obstétricas e urológicas. Avaliação, 
elaboração dos objetivos e planos de tratamentos (promoção, prevenção e reabilitação). 
 
40-206 TÓPICOS ESPECIAIS EM TERAPIAS ALTERNATIVAS ( 3 créditos) 
 Noções das diferentes terapias alternativas em saúde (acupuntura, doin, yoga, técnicas de 
relaxamento e concentração, musicoterapia, iridologia, antiginástica, biodança, florais de Bach, 
cromoterapia, aromaterapia, entre outros).  
 
40-207 ESTÁGIO SUPERVISIONADO AMBULATORIAL I (FISIO TERAPIA EM 
NEUROLOGIA E PEDIATRIA ) (10 créditos) 
 Intervenção do acadêmico em fisioterapia neurológica e pediátrica ambulatorial prevenindo e 
reabilitando. 
 
40-208 ESTÁGIO SUPERVISIONADO AMBULATORIAL II (FISI OTERAPIA NAS 
DISFUNÇÕES MÚSCULO-ESQUELÉTICAS) (16 créditos) 
 Intervenção do acadêmico em fisioterapia ortopédica, traumatológica, reumatológica e desportiva 
ambulatorial prevenindo e reabilitando. 
 
40-209 SEMINÁRIOS DE MONOGRAFIA (2 créditos) 
 Delimitação do tema do trabalho de conclusão de curso. Estruturação, redação e apresentação do 
projeto de conclusão do curso ao orientador e acadêmicos. 
 
40-210 ESTÁGIO SUPERVISIONADO HOSPITALAR (FISIOTERA PIA HOSPITALAR 
GERAL) (16 créditos) 



 

  

 Intervenção do acadêmico em fisioterapia hospitalar, prevenindo e reabilitando, respeitando os 
princípios éticos e bioéticos. 
 
40-211 ESTÁGIO SUPERVISIONADO AMBULATORIAL IV (FISI OTERAPIA EM 
CARDIOLOGIA E PNEUMOLOGIA) (6 créditos) 
 Intervenção do acadêmico em fisioterapia ambulatorial em pneumologia, cardiologia e vascular, 
prevenindo e reabilitando. 
 
40-212 DEFESA DE CONCLUSÃO DO CURSO (2 créditos) 
 Encaminhamento e construção teórica do projeto, finalizando com o trabalho de conclusão de 
curso e apresentação à banca examinadora. 
 
40-213 NEUROANATOMIA (6 créditos) 
 Sistema nervoso central, periférico e autônomo. Aspectos morfológicos e funcionais do sistema 
nervoso. Transmissão do impulso nervoso. Vascularização encefálica e medular, sistema endócrino. 
 
40-214 ATENÇÃO FARMACÊUTICA (4 créditos) 
 Conceitos, filosofia e princípios da atenção farmacêutica. Conceitos importantes. 
Farmacoepidemiologia, estudos de utilização de medicamentos. Farmacovigilância. Farmacoterapia 
baseada em evidências. Metodologias de seguimentos e entrevistas com pacientes. Educação sanitária. 
Relação com outros profissionais da saúde. Avaliação de dados referentes a terapia medicamentosa. 
Problemas relacionados a medicamentos, adesão à terapia e relação de exames laboratoriais com 
farmacoterapia e monitoramento de pacientes. 
 
40-216 NUTRIÇÃO CLÍNICA (4 créditos) 
 Nutrição clínica: necessidade e recomendações de nutrientes nas diferentes fases da vida. Cuidado 
nutricional: planejamento dietético, interações droga nutrientes, nutrição enteral, avaliação nutricional. 
Terapia clínica nutricional: dietas progressivas hospitalares, dietas modificadas quanto aos componentes. 
Dietoterapia aplicada às principais patologias.  
 
 40-217 FARMACOLOGIA GERAL (4 créditos) 
 Noções básicas de farmacologia. Fundamentos gerais sobre fármacos que atuam no sistema 
nervoso, muscular, cárdio-respiratório, vascular, digestivo e renal. Principais grupos de medicamentos 
quanto ao tipo, princípio ativo, mecanismos de ação, interação medicamentosa, efeitos colaterais, contra-
indicações, enfatizando os principais medicamentos de ação local e sistêmica e a relação clínico-
terapêutica. 
 
40-218 ÉTICA PROFISSIONAL (2 créditos) 
 Leis e atos normativos da profissão do Fisioterapeuta. Competências dos Conselhos Regionais e 
Federais. Código de Ética. Decreto de Lei e Resoluções. Coeficiente Honorário do Fisioterapeuta. 
Convênios e assistências. 
 
40-219 FISIOTERAPIA EM ONCOLOGIA (4 créditos) 
 Noções em oncologia: a doença, o tratamento radioterápico, quimioterápico e cirúrgico. 
Assistência fisioterápica especifica e cuidados especiais para reduzir as complicações. Relação 
fisioterapeuta-paciente terminal. 
 
40-220 FISIOTERAPIA DO TRABALHO (3 créditos) 
 Conceitos básicos em ergonomia, avaliação do ambiente de trabalho e suas relações. Normas 
regulamentais do Ministério do Trabalho. Estudo dos principais DORT/LER. Prescrições de órteses. 
Intervenção fisioterápica (promoção, prevenção e reabilitação). 
 
40-221 FISIOTERAPIA EM DERMATOLOGIA E ESTÉTICA (3 c réditos) 



 

  

 Fisiologia e histologia da pele, noções de endocrinologia. Conceitos básicos dos principais 
recursos utilizados, avaliação e intervenção fisioterapêutica em rugas e flacidez, obesidade, celulite, 
estrias. Alterações morfológicas do envelhecimento. Noções de cosmetologia. Cirurgias plásticas: 
cicatrização e tipos de cicatrizes (queloides, hipertróficas ou atróficas). 
 
40-222 FISIOTERAPIA EM QUEIMADOS (3 créditos) 
 Definição. Classificação de acordo com o grau e a gravidade da lesão. Procedimentos utilizados 
em pacientes queimados, intervenção fisioterápica nos diferentes graus de lesão. 
 
40-223 FISIOTERAPIA EM ACUPUNTURA (3 créditos) 
 Bases filosóficas da medicina tradicional chinesa (Tao e In/Iang) substâncias fundamentais (Qi, 
Xue, Jin Ye), cinco elementos e oito critérios diagnósticos. Anatomia e fisiologia energética: meridianos e 
pontos, chacras. Fisiopatologia terapêutica: LER, distúrbios do aparelho locomotor, neurológico, 
respiratório, entre outros. 
 
40-224 SAÚDE MENTAL COLETIVA E ATENÇÃO À SAÚDE  (4 créditos) 
 Apresentação do cmpo de intervenção do psicólogo em prevenção em saúde, inlcuindo a saúde 
mental coletiva desde a análise do conceito de saúde, saúde mental, os modelos de atendimento e a 
legislação em vigor. Desinstitucionalização. São desenvolvidos os marcos teóricos que compreendem os 
processos de saúde-enfermidade dentro de um março teórico social, bem como modelos específicos de 
entendimento e prevenção de enfermidades. Teórica e metodologicamente são trabalhadas as 
possibilidades de intervenção em políticas sociais e acompanhamento de pessoas que apresentem 
distúrbios desta ordem. 
 
40-225 PSICOFARMACOLOGIA  (4 créditos) 
 Estuda a história, conceitualização e classificação dos psicotrópicos, ansiolíticos, hipnóticos, anti-
depressivos e anticonculsivantes. Analisa a ação e o afeito dos fármacos sobre o sistema nervoso e suas 
influências nas emoções e no comprotamento humano. 
 
40-228 HIGIENE E SEGURANÇA INDUSTRIAL  (2 créditos) 
 Higiene do trabalho. Meio Ambiente e ambiente do trabalho. Medidas gerais de prevenção de 
doenças profissionais. Educação sanitária. Agentes biológicos, físicos, químicos e mecânicos. Poluição 
atmosférica. Análise e métodos de controle do ar. Fadiga ocupacional. Segurança do trabalho. 
Normalização. 
 
40-229 FUNDAMENTOS DO CUIDADO HUMANO I A (4 créditos) 
 Estuda os cuidados de enfermagem de forma humanizada; na avaliação do cliente, nas 
necessidades do homem com relação à manutenção das necessidades reguladoras, integridade corporal, 
alimentação e hidratação, terapêutica, eliminações, oxigenação, cuidado corporal, abrigo, conforto físico, 
sono e repouso, processo de enfermagem. Desenvolvimento de habilidades nas técnicas de procedimentos 
básicos em laboratório. Home Care 
 
40-230 TERAPÊUTICAS COMPLEMENTARES (4 créditos) 
 Dinâmica das relações Interpessoais. Cinesiologia Aplicada. Defesa Energética. Fitoterapia. 
Essenciais Florais. Trofoterapia. Cromoterapia. Tanatologia. Massoterapia. Acupuntura. Terapia 
Corporal. 
 
40-231 EXAMES COMPLEMENTARES DE DIAGNÓSTICO APLICAD O À ENFERMAGEM  (4 
créditos) 
 Principais exames laboratoriais (hematologia, parasitologia, culturas, sorologia e dosagens 
eletrolíticas). Exames por imagem invasiva e não invasiva. Fazer correlação clínica. 
 
40-232 ENFERMAGEM DO TRABALHO (4 créditos) 



 

  

 Introdução à Enfermagem do Trabalho. Legislação de acidentes de trabalho. Higiene e Segurança 
do Trabalho. Toxicologia Ocupacional. A Enfermagem do Trabalho e as doenças ocupacionais. 
Organização dos Serviços de Saúde do Trabalhador. Avaliação em Saúde do Trabalhador. Aspectos de 
Saúde Pública voltados à Saúde do Trabalhador - atenção de enfermagem à saúde do trabalhador na rede 
básica de saúde. 
 
40-233 FARMACOLOGIA I A (3 créditos) 
 Introdução à farmacologia. Conceitos básicos. Princípios gerais de distribuição, metabolismo e 
eliminação de drogas. Principais grupos farmacológicos utilizados na terapêutica. Mecanismos de ação, 
farmacocinética, interação entre produtos farmacológicos, toxicidade e ações nos diversos sistemas 
orgânicos. 
 
40-234 FARMACOLOGIA II A (4 créditos) 
 Excitantes e depressores do SNC, psicofármacos, anestésicos locais e bloqueadores 
Neuromusculares. Anticoagulantes. Anti-hipertensivos e drogas vasoativas. Diuréticos, corticosteróides, 
quimioteróides, quioterápicos e antibióticos. Principais cuidados na administração de fármacos utilizados 
na terapêutica medicamentosa aplicada à enfermagem. 
 
40-236 MEDICINA LEGAL (2 créditos) 
 Introdução. Antropologia Forense. Perícia e Peritos. Documentos médicos legais. Lesões 
corporais. Traumatologia Forense. Investigações de Paternidade. Sexologia judiciária. Psicologia forense. 
Psiquiatria forense. Toxicofilias de interesse médico-legal. Tanatologia forense. 
 
40-237 INTRODUÇÃO À EDUCAÇÃO FÍSICA (2 créditos) 
 Educação Física: Disciplina Acadêmica, profissão e área de estudo. Abordagens: descritiva e 
prescritiva da profissionalização. Formação inicial e continuada. Princípios norteadores e estrutura 
curricular do Curso de Educação Física da URI.  
 
40-238 METODOLOGIA DO ENSINO DE ESPORTES INDIVIDUAI S I (Atletismo) (4 créditos) 
 Estudo histórico-crítico do atletismo. Corridas, saltos e arremessos: fundamentos técnicos básicos, 
noções de regras e arbitragem. Elementos básicos e aspectos metodológicos do ensino do atletismo. 
 
40-241 METODOLOGIA DO ENSINO DE ESPORTES INDIVIDUAI S II (Natação) (4 créditos) 
 Estudo histórico-crítico da natação. Fundamentos técnicos dos nados, noções de regras e 
arbitragem. Elementos básicos e aspectos metodológicos do ensino da natação. 
 
40-242 METODOLOGIA DO ENSINO DA GINÁSTICA ESPORTIVA  (4 créditos) 
 Estudo histórico-crítico da ginástica esportiva. Fundamentos básicos e aspectos metodológicos do 
ensino da ginástica artística e ginástica rítmica desportiva. 
 
40-244 METODOLOGIA DO ENSINO DE ESPORTES COLETIVOS I (Futebol e Futsal) (4 
créditos) 
 Estudo histórico-crítico do futebol e futsal. Fundamentos técnicos e táticos, noções de regras do 
futebol e futsal. Elementos básicos e aspectos metodológicos do ensino do futebol e futsal. 
 
40-247 METODOLOGIA DO ENSINO DE ESPORTES COLETIVOS II (Handebol e Basquete) (4 
créditos) 
 Estudo histórico-crítico do handebol e basquete. Fundamentos técnicos e táticos, noções de regras 
do handebol e basquete. Elementos básicos e aspectos metodológicos do ensino do handebol e basquete. 
 
40-250 METODOLOGIA DO ENSINO DE ESPORTES COLETIVOS III (Voleibol e Tênis) (4 
créditos) 



 

  

 Estudo histórico-crítico do voleibol e tênis. Fundamentos técnicos e táticos, noções de regras do 
voleibol e tênis. Elementos básicos e aspectos metodológicos do ensino do voleibol e tênis. 
 
40-251 RECREAÇÃO E LAZER (4 créditos) 
 Concepções de recreação, lazer e ludicidade. Teorias de jogo: Lazer, Ludicidade e Educação, 
funções históricas das atividades de lazer na escola. Criatividade e recreação. O jogo no processo de 
socialização. Planejamento, preparação, execução, avaliação do esporte comunicativo.  
 
40-254 PRESCRIÇÃO DE EXERCÍCIOS FÍSICOS (4 créditos) 
 Evolução conceitual e tendências na abordagem da aptidão física. Princípios gerais do 
condicionamento físico. Aptidão Física relacionada à saúde: testes e prescrição de atividades. Medidas da 
atividade física habitual. Programas de promoção da atividade física. 
 
40-256 TEORIA E PRÁTICA DO TREINAMENTO ESPORTIVO (4  créditos) 
 Estudo introdutório sobre os diversos conceitos de treinamento e seus objetivos, meios, tarefas 
básicas e conteúdo. Estrutura geral dos processos de treinamento e sua interdependência com as 
capacidades físicas (força, velocidade, flexibilidade, resistência cárdio-respiratória). Princípios gerais da 
preparação de atletas; intelectual, técnico, tático e psicológico. Planejamento, avaliação e treinamento. 
 
40-257 TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I (2 créditos) 
 Projetos de pesquisa em Educação Física: etapas e elementos constitutivos. Revisão dos conteúdos 
de metodologia da investigação científica. Elaboração do projeto de trabalho de conclusão de curso 
(monografia). 
 
40-261 SEMINÁRIO DE APROFUNDAMENTO EM ESPORTES I (4 créditos) 
 Fundamentação técnico-tática da modalidade escolhida. Planejamento e organização do 
treinamento: periodização, controle e avaliação. 
 
40-262 ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM EDUCAÇÃO FÍSICA NO ENSINO FUNDAMENTAL 
(10 créditos) 
 Estágio de aplicação de conhecimentos, sob orientação e supervisão docente, na disciplina de 
Educação Física no ensino fundamental. Planejamento, docência de aulas e relatório de estágio. 
 
40-265 ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM EDUCAÇÃO FÍSICA NO ENSINO MÉDIO (10 
créditos) 
 Estágio de aplicação de conhecimentos, sob orientação e supervisão docente, na disciplina de 
Educação Física no ensino médio. Planejamento, docência de aulas e relatório de estágio. 
 
40-267 ATIVIDADES FÍSICAS PARA GRUPOS ESPECIAIS (4 créditos) 
 Atividades físicas para grupos diferenciados: portadores de doenças, gestantes, entre outros. 
Caracterização do problema, planejamento, organização e aplicação de atividades face às características 
da clientela. Prevenção e atividades físicas.  
 
40-271 TREINAMENTO ESPORTIVO (4 créditos) 
 Revisão do TE-I (Treinamento Esportivo - I). Planejamento da proposta de preparação esportiva a 
longo prazo e do ciclo atual. 
 
40-272 SEMINÁRIO DE APROFUNDAMENTOS EM ESPORTES II (4 créditos) 
 Fundamentação técnico-tática da modalidade escolhida. Planejamento e organização do 
treinamento:  periodização, controle e avaliação. 
   
40-275 PSICOMOTRICIDADE (4 créditos) 



 

  

 Fundamentos da educação psicomotora. Desenvolvimento de Habilidades. Atividade Psicomotora 
e Estimulação Essencial. Desenvolve um estudo teórico-prático da psicomotricidade discutindo o 
desenvolvimento psicomotor. Analisa as principais abordagens psicomotoras. 
 
40-276 PATOLOGIA GERAL HUMANA A (4 créditos) 
 Introdução; métodos de análise; causas; evolução, distúrbios funcionais, alterações morfológicas 
macroscópicas e microscópicas, e alterações moleculares de doenças inflamatórias agudas e crônicas 
circulatórias, neoplásicas e degenerativas, regeneração e reparo. 
 
40-277 FARMACOTÉCNICA MAGISTRAL E INDUSTRIAL I (5 c réditos) 
 Introdução à Farmacotécnica, conceitos gerais, Farmacopéias, formas farmacêuticas x vias de 
administração, composição de formas farmacêuticas, formas farmacêuticas líquidas: soluções, xaropes e 
elixires; preparações de uso nasal e otológico, farmacotécnica de domissaniantes hospitalares. 
 
40-278 FARMACOLOGIA A (4 créditos) 
 Alvos para a ação de fármacos, curva dose/efeito, conceitos de agonistas e antagonistas, noções 
dos processos LADME, farmacologia do sistema nervoso periférico, fármacos utilizados no tratamento de 
gota e artrite, diuréticos, cardiotônicos, vasodilatadores, inibidores da enzima conversora de angiotensina. 
Bloqueadores de canais de cálcio, antiarrítmicos. 
 
40-279 NUTRIÇÃO E DIETÉTICA - A (2 créditos) 
 Nutrição normal: estudo dos princípios nutritivos; estudo das necessidades nutricionais para todas 
as faixas etárias; planejamento da dieta e seleção dos alimentos para um indivíduo sadio. Saúde Pública: 
reconhecimento dos problemas alimentares da comunidade, como as avitaminoses, doenças carenciais e 
desnutrição. Nutrição Clínica: funcionamento de um serviço de nutrição hospitalar; dietas hospitalares e 
dietoterapia. 
 
40-280 PARASITOLOGIA CLINICA A (4 créditos) 
 Relação parasito-hospedeiro. Estudo da patogenia, diagnóstico, epidemiologia, profilaxia e 
tratamento das helmintoses e protozooses humanas. Diagnóstico laboratorial das parasitoses humanas. 
Entomologia médica. 
 
40-281 FARMACOTÉCNICA MAGISTRAL E INDUSTRIAL II (5 créditos) 
 Formas farmacêuticas semi-sólidas: emulsões, suspensões, pastas, pomadas e géis. 
 
40-282 FARMACOLOGIA B - 06 créditos 
 Fármacos que modificam a atividade do sistema nervoso central, autacóides, antiinflamatórios, 
antibióticos, quimioterápicos, antineoplásicos, anovulatórios, antiulcerosos e reguladores da motilidade 
gastrintestinal. 
 
40-283 DEONTOLOGIA E LEGISLAÇÃO FARMACÊUTICA A (2 c réditos) 
 Noções de Direito Constitucional, Conselho Federal de Farmácia e Conselho Regional de 
Farmácia, Entidades de Classe  e Órgãos Governamentais de Saúde, Resoluções do Conselho Federal de 
Farmácia, Âmbito Profissional Farmacêutico, Bioética e Código de Ética Farmacêutico, Legislação 
Profissional e Legislação Sanitária vigente, Sistema único de Saúde, Código de Defesa do Consumidor, 
Registro de Produtos Relacionados à Saúde e Lei de Patentes,  Política Nacional de Medicamentos. 
 
40-284 PRIMEIROS SOCORROS E ENFERMAGEM BÁSICA A (2 créditos) 
 Sinais vitais; administração de medicamentos; assepsia médica; assepsia cirúrgica; curativos; 
noções gerais ao socorrista; atendimento ao paciente epilético; transporte de emergência ao paciente 
acidentado. Noções de Bandagem. 
 
40-285 FARMACOTÉCNICA HOMEOPÁTICA (4 créditos) 



 

  

 Histórico da homeopatia, fundamentos homeopáticos, processo saúde-doença, diáteses e 
biotipologia, agravações homeopáticas, avaliação de prescrições, teoria das dinamizações, formas 
farmacêuticas fundamentais e derivadas de uso interno e externo, controle de qualidade de insumos e 
produtos homeopáticos, legislação homeopática. 
 
40-286 FARMACOTÉCNICA MAGISTRAL E INDUSTRIAL III - 06 créditos 
 Sólidos - tipos, granulometria, propriedades de empacotamento e fluxo, misturas. Formas 
farmacêuticas sólidas: comprimidos e cápsulas. Formas farmacêuticas de liberação modificada. 
Preparações injetáveis e oftálmicas. 
 
40-287 FARMACOCINÉTICA (4 créditos) 
 Bioequivalência e biodisponibilidade, análise farmacocinética não-compartimental, modelos 
farmacocinéticos de 1, 2 e 3 compartimentos, modelos estatísticos, modelos fisiológicos, noções de 
farmacocinética clínica e monitoramento terapêutico. 
 
40-288 FARMACOTERAPÊUTICA A (4 créditos) 
 Boas práticas de seleção de medicamentos. Uso racional de medicamentos. Uso de fármacos em 
situações especiais. Terapia quimioterápica. Terapias em doenças crônicas e agudas. 
 
40-289 FARMÁCIA HOSPITALAR (5 créditos) 
 História, conceito, objetivo, estrutura e organização do hospital e da farmácia hospitalar, 
atribuições do farmacêutico hospitalar, ciclo da assistência farmacêutica, farmacotécnica: fracionamento 
de medicamentos, misturas intravenosas, comissões e serviços interdisciplinares, informações sobre 
medicamentos, estudos de utilização de medicamentos, farmacovigilância, farmácia clínica, acreditação 
hospitalar. 
 
40-290 TECNOLOGIA FARMACÊUTICA - 06 créditos 
 Pré-formulação e desenvolvimento de formas farmacêuticas, tipos e processos de purificação da 
água para escala magistral e industrial.; boas práticas da fabricação de medicamentos; registro de 
produtos farmacêuticos; execução de formulários, manuais e relatórios técnicos de produção, 
organograma de indústria farmacêutica, planejamento, organização e métodos da produção, controle de 
estoques, fluxograma da produção, normas, infra-estrutura e educação para segurança no trabalho. 
 
40-291 ESTÁGIO SUPERVISIONADO I - 16 créditos 
 Organização e funcionamento da Farmácia; administração de recursos humanos, materiais e 
financeiros; manipulação de produtos farmacêuticos, dispensação e/ou manipulação de produtos 
farmacêuticos, assistência farmacêutica. 
 
40-292 CONTROLE DE QUALIDADE EM MEDICAMENTOS - 06 c réditos 
 Organização de laboratórios de controle de qualidade; controle físico-químico, biológico e 
microbiológico de produtos farmacêuticos e cosméticos; validação de método analítico; estudo da 
estabilidade de fármacos; métodos estatísticos aplicados ao controle de qualidade. 
 
40-294 COSMETOLOGIA A - 06 créditos 
 Introdução à cosmetologia, principais conceitos, pele, irritação e sensibilização - princípios, 
defesas orgânicas, ativos antiirritantes, medida do potencial irritativo de formulações cosméticas, 
principais problemas dermatológicos e alternativas terapêuticas, cosmecêuticos, envelhecimento cutâneo 
e ativos anti-envelhecimento, produtos de higiene pessoal, produtos capilares, produtos para maquiagem, 
perfumes, estabilidade de preparações cosméticas, legislação pertinente à área. 
 
40-296 IMUNOLOGIA CLÍNICA A (4 créditos) 
 Avaliação da imunologia humoral e celular, radioimunoensaio; ensaio imunorradiométrico; 
imunoensaio enzimático homogêneo; ensaio do imunoadsorvente ligado por enzima (ELISA); ensaios 



 

  

imunofluorimétricos; quimiluminescência; bioluminescência, imunodeficiência, diagnóstico de doenças 
infecciosas por métodos sorológicos. 
 
40-298 CONTROLE DE QUALIDADE EM ANÁLISES CLÍNICAS A  (2 créditos) 
 Conceitos, filosofia, terminologia, importância, objetivos, amplitude da programação de C.Q., 
características dos programas de C.Q., exigências e recomendações internacionais e nacionais, campos de 
ação e fontes de erros laboratoriais, padronização de procedimentos, elaboração de amostras controles, 
controle de equipamentos de laboratórios, precisão, sensibilidade, exatidão, especificidade, 
confiabilidade, variabilidade, análise crítica de sistemas de controle, estatísticas aplicada na rotina 
laboratorial, execução e avaliação diária da precisão, programas de C.Q. internos e externos, manutenção 
de equipamentos, segurança de trabalho, controle de qualidade nos setores de bioquímica, hematologia, 
parasitologia, bacteriologia, imunologia, biologia molecular, falhas e causas da falta de êxito em 
programas de C.Q. 
 
40-299 TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (4 créditos) 
 Execução do projeto de trabalho de conclusão de curso; compilação e avaliação dos resultados; 
redação e apresentação do trabalho de conclusão de curso. 
 
40-301 CITOLOGIA CLÍNICA A (4 créditos) 
 Citologia cérvico-vaginal e uterina; espermograma; citograma nasal; citologia mamária; citologia 
pulmonar; citologia urinária; citologia de derrames de cavidades corpóreas e líquidos corporais. 
 
40-302 MICOLOGIA CLÍNICA (4 créditos) 
 Biologia e morfologia dos fungos agentes de micoses humanas. Caracterização, diagnóstico 
laboratorial e tratamento das micoses humanas. 
 
40-303 ESTÁGIO SUPERVISIONADO - II - 40 créditos 
 O aluno deverá optar por uma das áreas de medicamentos, alimentos e análises clínicas. 
Acompanhamento de diferentes processos farmacêuticos, pertinentes a cada área das ciências 
farmacêuticas. 
 
40-304 ANÁLISE INSTRUMENTAL (4 créditos) 
 Métodos de análise espectral de emissão. Espectrografia. Fotometria de chama. Absorção atômica. 
Métodos de análise espectral de absorção. Cromatografia. HPLC. Espectrofotometria. Espectrofotometria 
na faixa do visível, na faixa do ultravioleta e na faixa do infravermelho. Fotometria, colorimetria, 
fluorimetria. turbidimetria e nefelometria. Ressonância nuclear magnética de próton e 13C. Métodos 
refratométricos, interferométricos e polarimétricos. Métodos de análise com raios x. Métodos 
radioquímicos. Análise térmica diferencial. 
 
40-305 BASES BIOQUÍMICAS DA SENESCÊNCIA (4 créditos) 
 Introdução a biogerontologia epidemiologia do envelhecimento; características gerais do 
envelhecimento humano; teorias do envelhecimento; envelhecimento e doenças crônicas degenerativas; 
medicina preventiva e envelhecimento. 
 
40-306 MÉTODOS BIOQUÍMICOS DE ANÁLISE (4 créditos) 
 Métodos de ensaios para diagnóstico químico, hematológico, bioquímico, imunológico e 
toxicológico. 
 
40-307 FITOQUÍMICA (4 créditos) 
 Introdução à química de produtos naturais. Plantas medicinais com metabólitos secundários de 
interesse farmacêutico. Etapas de fracionamento na pesquisa fitoquímica e Controle de Qualidade de 
fitofármacos e fitoterápicos. 
 



 

  

40-308 BIOQUÍMICA CLÍNICA A - 06 créditos 
 Obtenção e conservação de amostras: métodos de análise em bioquímica clínica. Controle de 
qualidade das dosagens bioquímicas: automação e informatização. Enzimologia clínica. Alteração do 
metabolismo glicídico. Alterações no metabolismo lipídico. Alterações do metabolismo de compostos 
nitrogenados; metabolismo mineral; função renal; equilíbrio ácido-base e hidroeletrolítico. Exame 
qualitativo de urina, função renal. 
 
40-309 MICROBIOLOGIA CLÍNICA - 06 créditos 
 Processamento de amostras biológicas em microbiologia: coleta, transporte e conservação. 
Patogenia das doenças infecciosas de etiologia bacteriana. Isolamento e identificação de bactérias de 
interesse clínico. Controle de qualidade em bacteriologia clínica. 
 
40-310 GARANTIA DE QUALIDADE (2 créditos) 
 Considerações gerais, gerenciamento da qualidade na fabricação de medicamentos, boas práticas 
na produção e controle de qualidade, procedimento operacional padrão, validação. 
  
40-311 SÍNTESE DE FÁRMACOS (4 créditos) 
 Histórico da síntese de drogas. A questão das patentes na indústria farmacêutica. Planejamento de 
sínteses pelo método da retro-análise, escolha de reatores, balanço econômico, leitura de patentes. O 
conceito de árvore química e intermediários. Método de obtenção de antibióticos do grupo das penicilinas 
e modificações estruturais. Síntese dos principais analgésicos. Síntese de drogas com atividades 
antitumorais. Síntese de drogas com atividades antiparasitárias, com ênfase nas principais drogas 
utilizadas no combate a doenças tropicais. Síntese de agentes antivirais, herpes e aids. Síntese de 
substâncias ativas no sistema nervoso central. 
 
40-312 BIOQUÍMICA INDUSTRIAL A (4 créditos) 
 Enzimologia: histórico, mecanismos de ação enzimática, fatores que afetam as velocidades das 
reações enzimáticas, inibidores, determinação das atividades enzimáticas. 
 
40-313 EPIDEMIOLOGIA (2 créditos) 
 Noções de epidemiologia: conceito de saúde e doença, de epidemiologia e de ecologia; 
metodologia epidemiológica; epidemiologia descritiva analítica; principais índices e coeficientes usados 
em saúde pública; epidemiologia das doenças infecciosas; história natural da doença, níveis de prevenção; 
biossegurança; sistema de vigilância epidemiológica; doenças de notificação compulsória; saneamento 
básico; controle de alimentos; saúde ocupacional: agentes físicos, químicos e biológicos causadores de 
doenças profissionais; acidentes de trabalho; política de saúde; sistema nacional de saúde; evolução 
histórica e seu envolvimento com o farmacêutico. 
 
40-314 PRÁTICAS PROFISSIONAIS I (4 créditos) 
 Atividades observacionais nas áreas de atuação do farmacêutico, tais como medicamentos, 
alimentos, análises clínicas e toxicológicas, sob a supervisão de professores. 
 
40-315 PRÁTICAS PROFISSIONAIS II (2 créditos) 
 Atividades extensionistas, sob orientação do professor, na área das ciências farmacêuticas no 
âmbito da saúde pública. 
 
40-316 FISIOTERAPIA NA CESSAÇÃO E PREVENÇÃO DO TABAGISMO (3 créditos) 
 Tabagismo e saúde pública. Epidemiologia. Multiprofissionalismo no controle do tabagismo. 
Dependência. Tabagismo em situações especiais. Métodos de cessação do tabagismo. Prevfumo. 
 
40-317 INTRODUÇÃO A NUTRIÇÃO (3 créditos) 



 

  

 Proporciona conhecimentos básicos da Ciência da Nutrição. Caracteriza o profissional 
nutricionista e suas áreas de atuação. Oportuniza ao aluno o contato com as atividades profissionais, com 
as entidades de classe e com os profissionais e disciplinas do Curso de Graduação em Nutrição. 
 
40-318 NUTRIÇÃO HUMANA I (4 créditos) 
 Fundamentos da Nutrição e Alimentação humanas, nos seus aspectos bioquímicos, fisiológicos e 
dos requerimentos nutricionais. Conceitos básicos de dieta normal nos diferentes períodos fisiológicos. 
 
40-319 ÉTICA PROFISSIONAL DA NUTRIÇÃO (2 créditos) 
 Fundamentada na ética, a disciplina aborda a problemática do exercício profissional, identifica e 
analisa a legislação pertinente e a ação das entidades de classe na sociedade e na fiscalização do exercício 
profissional. 
 
40-320 EPIDEMIOLOGIA E BIOESTATÍSTICA (4 créditos) 
 Consiste em abordar instrumentais e conceitos que permitem o estudo da distribuição e dos 
determinantes de estados ou eventos relacionados à saúde de populações humanas. 
 
40-321 NUTRIÇÃO HUMANA II (4 créditos) 
 Fundamentos da Nutrição e Alimentação humanas nos seus aspectos bioquímicos e fisiológicos. 
Bases científicas para o estabelecimento das necessidades nutricionais e das recomendações dietéticas. 
São abordados os conceitos básicos da alimentação de grupos específicos. Exercícios práticos abordando 
cálculos de dietas. 
 
40-322 TÉCNICA DIETÉTICA I (4 créditos) 
 Conceituação de alimentos e seus derivados através da identificação das características físicas, 
químicas, biológicas e sensoriais dos alimentos. Pesos e medidas dos alimentos. Fator de correção e fator 
de cocção. Métodos e técnicas de preparo e conservação de alimentos, melhorando sua digestibilidade 
além do aproveitamento do alimento e nutrientes. Per captas. 
 
40-323 FARMACOLOGIA APLICADA À NUTRIÇÃO (2 créditos ) 
 Estudo dos princípios gerais da farmacocinética, farmacodinâmica, interação de drogas e tópicos 
da farmacologia sistemática. Introdução à Farmacologia. Vias de administração. Farmacocinética. Fatores 
modificadores dos efeitos dos fármacos. Internações. Mecanismo de ação dos fármacos. Farmacologia do 
trato gastrintestinal. Fármacos que afetam a biodisponibilidade de macro e micro-nutrientes. Alimentos 
que modificam a ação dos fármacos. Fármacos que interferem no apetite e na nutrição e com efeitos 
metabólicos importantes. Farmacologia do sistema endócrino. Fármacos antimicrobianos. Histamina e 
anti-histamínicos. Resíduos de drogas e outras substâncias em tecidos comestíveis de animais. 
 
40-324 HIGIENE DOS ALIMENTOS E VIGILÂNCIA SANITÁRIA  (4 créditos) 
 Estudo dos fundamentos da Microbiologia e Parasitologia que interferem na qualidade dos 
alimentos, prejudicando a sua conservação ou contaminando-os, com graves prejuízos à saúde humana. 
Controle higiênico, sanitário e tecnológico de alimentos. Sistemas de controle de qualidade de alimentos. 
Boas práticas para manipulação e preparação de alimentos. Legislação sanitária dos alimentos. Atuação 
da Vigilância Sanitária. 
 
40-325 EDUCAÇÃO ALIMENTAR (3 créditos) 
 Baseada nos conhecimentos da Ciência da Nutrição e nas metodologias de ensino-aprendizagem a 
disciplina aborda estratégias para o desenvolvimento de programas e planos de educação alimentar com 
vistas a desenvolver hábitos mais saudáveis de vida. 
 
40-326 NUTRIÇÃO EM SAÚDE COLETIVA I (4 créditos) 
 Fundamentada no conceito de saúde como direito do cidadão a disciplina aborda a organização de 
sistemas de saúde através do tempo. Previdência e assistência à saúde no Brasil e no mundo. SUS. 



 

  

Planejamento e programação na área de saúde. Administração de atividades ligadas à área da Nutrição no 
sistema de saúde. 
 
40-327 TÉCNICA DIETÉTICA II (4 créditos) 
 Fundamentada na teoria da dietética, a disciplina estuda os alimentos in natura e seus preparos 
para o consumo humano; as técnicas para sua transformação, melhorando sua digestibilidade, além do 
aproveitamento do alimento e nutrientes. 
 
 
 
40-328 AVALIAÇÃO E PLANEJAMENTO NUTRICIONAL (4 créd itos) 
 Contextualização dos determinantes do processo saúde/doença, explicitando os métodos e técnicas 
para avaliação do estado nutricional a serem aplicados adequadamente à realidade que se apresenta seja 
em indivíduos, grupos ou populações. 
 
40-329 PATOLOGIA I (4 créditos) 
 A disciplina deve atender o aluno no sentido da compreensão dos principais mecanismos de 
agressão e defesa, das alterações patológicas básicas e discussão da fisiopatologia envolvida nesses 
processos. Principais patologias do aparelho digestório. Doenças carenciais e alergia alimentar. 
 
40-330 DIETOTERAPIA APLICADA I (4 créditos) 
 Fundamentada na Ciência da Nutrição, a disciplina identifica as implicações nutricionais da 
Fisiologia e do tratamento de diversas doenças. Aborda as rotinas de um serviço de Nutrição terapêutica. 
Estuda a atenção dietética a enfermos, aplicando, na prática, as etapas de: anamnese dietética, avaliação 
nutricional, evolução dietoterápica, cálculo de dietas, prescrição de dieta, orientação alimentar. Enfatiza a 
individualidade como critério básico da dietoterapia, destacando a importância da dieta como componente 
terapêutico nas doenças do aparelho digestório, doenças carenciais, neurológicas e neuropsíquicas e nas 
alergias alimentares. 
 
40-331 NUTRIÇÃO EM SAÚDE COLETIVA II (4 créditos) 
 Discussão dos conhecimentos em saúde pública e sua aplicação na Ciência da Nutrição, 
enfatizando o papel do nutricionista na transformação da realidade alimentar e nutricional da população 
brasileira. Identificação da situação epidemiológica das carências nutricionais e qual é o papel do setor da 
saúde na prevenção e combate destas carências. Política da saúde. Política e programas de alimentação e 
nutrição no Brasil. Planejamento em nutrição social. Sistemas de vigilância alimentar e nutricional. 
 
40-332 TECNOLOGIA E ANÁLISE SENSORIAL DE ALIMENTOS (4 créditos) 
 A disciplina aborda a tecnologia do processamento dos alimentos, descrevendo os fundamentos da 
conservação dos mesmos, suas características, equipamentos típicos, qualidade do produto processado, 
embalagens apropriadas e aspectos da tecnologia de cereais, óleos e gorduras, leite e derivados, carnes e 
derivados. Conceito, origem e importância da análise sensorial de alimentos. Elementos de avaliação 
sensorial e métodos de análise sensorial. 
 
40-333 PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO EM SERVIÇOS DE NU TRIÇÃO I (4 créditos) 
 Fundamentada nos princípios da Administração e da Ciência da Nutrição, a disciplina aborda 
conceitos, metodologia e processos no gerenciamento de Unidade de Alimentação e Nutrição, para 
coletividade sadia e enferma compreendendo o planejamento físico e funcional dos mesmos. 
 
40-334 INTERAÇÕES METABÓLICAS (2 créditos) 
 Fundamentada na Ciência da Nutrição, a disciplina aborda as interações dos nutrientes e 
elementos bioativos no organismo humano, identifica e analisa os processos de regulação metabólica 
durante a vida abordando situações fisiológicas e patológicas estimulando uma visão crítica e reflexiva 
sobre a nutrição do homem. 



 

  

 
40-335 PATOLOGIA II (4 créditos) 
 Fundamentada na ciência médica e biológica, a disciplina aborda aspectos moleculares e clínicos 
que envolvem as doenças de ordem sistêmica. Enfermidades metabólicas e endócrinas. Principais 
patologias do trato nefrourinário e cardiovascular. Politraumatizados e queimados. Neoplasias e 
imunodepressão. 
 
40-336 DIETOTERAPIA APLICADA II(4 créditos) 
 Fundamentada na Ciência da Nutrição, a disciplina aborda a terapêutica alimentar as enfermidades 
metabólicas, endócrinas, dislipidemias, cardiovasculares e nefro-urinárias, nas alterações patológicas da 
gestação, nas queimaduras, politraumatismos e cirurgias, nas neoplasias, infecto-parasitárias e 
imunossupressoras, como fator de promoção e recuperação da saúde do indivíduo, considerando seu 
estado nutricional, e as características psico-sociais e culturais. 
 
40-337 ESTÁGIO EM AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES EM NUTRIÇÃO I (3 créditos) 
 A disciplina de Estágio em Ambulatório de Especialidades em Nutrição I desenvolve a prática 
acadêmica na área de Nutrição Coletiva e Clínica. Os distúrbios nutricionais como obesidade, distúrbios 
de apetite, dislipidemias, diabetes, hipertensão e outras doenças crônico-degenerativas, que estão 
alcançando níveis alarmantes em todas classes sociais. Assim, pretende-se, pela prática supervisionada, 
aprofundar o conhecimento e sua aplicação no atendimento nutricional clínico, em pessoas com distúrbios 
nutricionais de todas as faixas etárias. 
 
40-338 PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO EM SERVIÇOS DE NU TRIÇÃO II (4 créditos) 
 Fundamentada nos princípios da Nutrição e da Administração, a disciplina aborda métodos e 
processos no direcionamento de Unidades de Alimentação e Nutrição - U.A.N. para coletividades sadias e 
enfermas, compreendendo o planejamento dos recursos humanos, materiais e financeiros. 
 
40-339 PROJETOS DE PESQUISA EM NUTRIÇÃO (2 créditos) 
 Concepções teóricas sobre pesquisa. Tipos de pesquisa. Desenvolvimento de trabalho de pesquisa 
individual sob orientação de um docente do Curso de Nutrição, constando de desenvolvimento teórico e 
prático sobre um tema específico da área de Nutrição. 
 
40-340 PRÁTICA EM SAÚDE COLETIVA (4 créditos) 
 A evolução e o campo da saúde pública na organização da atenção à saúde. Conceito e 
instrumentos de saúde pública. Movimento político sanitário. SUS. Usos da epidemiologia e dos 
indicadores de saúde. As principais áreas programáticas da saúde pública nos serviços de saúde 
oferecidos à população. Especificidades e práticas de saúde pública nos vários campos profissionais, sua 
inserção social e atuação na saúde coletiva. 
 
40-341 NUTRIÇÃO MATERNO-INFANTIL (2 créditos) 
 A disciplina visa o estudo nutricional do grupo materno-infantil, tanto nos seus aspectos 
fisiológicos como nas patologias mais comuns ligados à nutrição social. 
 
40-342 ESTÁGIO EM AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES EM NUTRIÇÃO II (3 créditos) 
 A disciplina de Estágio em Ambulatório de Especialidades em Nutrição II tem como objetivo 
desenvolver a prática acadêmica na área de Nutrição Coletiva e Clínica. Os distúrbios nutricionais como 
obesidade, distúrbios de apetite, dislipidemias, diabetes, hipertensão e outras doenças crônico-degenerativas, 
que estão alcançando níveis alarmantes em todas classes sociais. Assim, pretende-se, pela prática 
supervisionada, aprofundar o conhecimento e sua aplicação no atendimento nutricional clínico, em pessoas 
com distúrbios nutricionais de todas as faixas etárias. 
 
40-343 NUTRIÇÃO EXPERIMENTAL (4 créditos) 



 

  

 Fundamentada nas Ciências Nutricionais, esta disciplina aborda a metodologia da investigação 
científica, induz à participação ativa no cotidiano da pesquisa em Nutrição Experimental, buscando 
desenvolver o espírito investigativo para a produção do saber voltado para modificar a realidade. 
 
40-344 TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO - N (4 créditos) 
 Desenvolvimento de trabalho de pesquisa individual sob orientação de um docente do Curso de 
Nutrição, constando de desenvolvimento prático sobre um tema específico da área de Nutrição e 
apresentação pública dos Trabalhos de Conclusão de Curso. 
 
40-345 NUTRIÇÃO NA 3ª IDADE (4 créditos) 
 Estuda os aspectos biológicos, psicológicos e sócio-culturais que interferem no processo de 
envelhecer, enfatizando as patologias crônicas e intervenção das diferentes áreas de formação 
profissional. Apresenta as políticas públicas e intervenções sociais aplicadas à população idosa através de 
estudos de casos e observação de dados de realidade. 
 
40-346 NUTRIÇÃO E ATIVIDADE FÍSICA (3 créditos) 
 A disciplina analisa as alterações bioquímicas e fisiológicas que ocorrem durante o exercício físico 
relacionando-as com necessidades nutricionais decorrentes desse estado. 
 
40-347 TERAPIAS ALTERNATIVAS E COMPLEMENTARES EM NU TRIÇÃO (2 créditos) 
 A disciplina identifica as terapias não convencionais da alimentação, sua origem, conceituação, 
tipos de alimentos, combinações e preparações utilizadas na dieta normal e terapêutica. Elabora e analisa 
as dietas não convencionais (conhecidas também como “alternativa” ou “natural”) sob o ponto de vista 
nutricional e econômico. Discute sua utilização na saúde pública e na dietoterapia. 
 
40-348 DIETOTERAPIA INFANTIL (3 créditos) 
 Baseada nos conhecimentos da Ciência da Nutrição e nos mecanismos fisiopatológicos das doenças que 
acometem crianças e adolescentes, a disciplina aborda de forma crítica as recomendações nutricionais destinadas 
a patologias onde a dieta é um dos componentes do tratamento. 
 
40-349 ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM NUTRIÇÃO CLÍNICA ( 180 créditos) 
 O Estágio em Nutrição Clínica permite o treinamento, em serviço, das atividades de atenção 
dietética individualizada em âmbito hospitalar e ambulatorial, nas diversas especialidades clínicas 
(Pediatria, Cirurgia e Clínica Médicas, principalmente). Oportuniza o desenvolvimento de tarefas de 
rotina do nutricionista clínico, com ênfase na dietoterapia, de forma independente e à luz dos 
conhecimentos científicos pertinentes a cada caso. Enfatiza o estudo teórico dos distúrbios metabólicos e 
patológicos de repercussão nutricional, com a aplicação prática na dietoterapia. Favorece a integração do 
estudante com os pacientes, com os nutricionistas clínicos e com a equipe interdisciplinar e 
multiprofissional, a partir do nível secundário de assistência à saúde. 
 
40-350 ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM PLANEJAMENTO E ORG ANIZAÇÃO EM 
SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO (180 créditos) 
 O Estágio em Planejamento e Organização em Serviços de Nutrição permite o treinamento, em 
serviço, nas atividades administrativas e técnicas do nutricionista, em empresas privadas ou públicas que 
possuam cozinha industrial. Oportuniza ao estagiário uma participação integrada à realidade do campo 
profissional existente, tornando apto a planejar, organizar, controlar, avaliar e administrar uma unidade de 
alimentação e nutrição. Oportuniza também a prática da educação alimentar para as pessoas atendidas 
pelas instituições e empresas. 
 
40-351 ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM NUTRIÇÃO COLETIVA (180 créditos) 
 O Estágio Supervisionado em Nutrição Coletiva permite o treinamento, em serviço, do estagiário 
em Nutrição, nas atividades de saúde a nível primário, que se relacionem às condições alimentares e 
nutricionais da população. Favorece a identificação de ações próprias da Nutrição no atendimento 



 

  

primário à saúde e/ou sua implementação. Oportuniza a prática do diagnóstico nutricional individual e 
coletivo, do planejamento de ações que levem à solução dos problemas identificados, de ações próprias da 
atenção dietética, da implementação e/ou avaliação de programas e atividades peculiares à área de 
Nutrição Social. 
 
40-352 SUPORTE NUTRICIONAL NA PRÁTICA CLÍNICA AMBUL ATORIAL E 
HOSPITALAR (4 créditos) 
 A disciplina é composta por teoria e prática para o suporte nutricional em pacientes hospitalizados 
e em ambulatórios. 
 
40-353 ENFERMAGEM APLICADA A PACIENTES DE RISCO - 0 6 créditos 
 Prestar cuidados integrais de enfermagem a pacientes portadores de condições clinica grave, como 
doenças cardiovasculares, respiratórias, metabólicas, infecciosas neurológicas, traumáticas, estados de 
choque. Fazer correlações clinica, exame físico geral e especifico. 
 
40-354 FUNDAMENTOS TEÓRICOS E METODOLÓGICOS DE EDUCAÇÃO FÍSICA A (4 
créditos) 
 A construção do conhecimento e a organização do processo de ensino da Educação Física na 
Educação Infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental: estudo dos princípios e tendências 
pedagógicas que norteiam a Educação Física Escolar e sua aplicabilidade no desenvolvimento integral da 
criança. Categoria e organização dos conteúdos. Objetivos da Educação Física nos anos iniciais. A 
motricidade e sua relação com a aprendizagem. Planejamento e execução de atividades. Sugestões 
práticas.Metodologia da ação pedagógica na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental. 
 
40-355 ENFERMAGEM EM PRIMEIROS SOCORROS I (3 créditos) 
 Proporcionar condições que permitam a aplicação de conhecimentos de primeiros socorros nas 
principais situações de emergência. Aplicação de conhecimentos em primeiros socorros em laboratório. 
 
40-356 SAÚDE COLETIVA I B (4 créditos) 
 Retrospectiva histórica da Saúde Pública global. História da Saúde Pública Brasileira; conceitos 
em saúde pública e saúde coletiva; reforma sanitária e criação do SUS, legislação do SUS (Lei 8.080 e 
8142 e legislação complementar); SUS: Principais diretrizes; análise critica da condição sanitária 
brasileira; sistema de informação ambulatorial e hospitalar; noções gerais de administração pública 
direcionada a área da saúde; educação para a cidadania; informação como direito. 
 
40-357 ENFERMAGEM NO CUIDADO À SAÚDE DA MULHER I (9  créditos)  
 Gênero e saúde. Aspectos sexuais. Aspectos da anatomia e fisiologia feminina. Concepção e 
gestação. Parto e puerpério. Aspectos da ginecologia. A mulher inserida na família e na sociedade. 
 
40-358 SAÚDE COLETIVA III B (8 créditos) 
 Administração em Saúde Pública. Controle e avaliação de programas. Diagnósticos coletivos de 
saúde. Elaboração de projetos e programas coletivos de saúde. Planejamento técnico e planejamento 
participativo em saúde. Aplicação prática de conhecimentos nas diversas instâncias da organização dos 
serviços públicos de saúde existentes, no Município e Região. 
 
40-359 SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE I (10 créditos) 
 Contextualização da criança e do adolescente/família. Cuidados com o recém nascido pré-termo a 
termo e pós-termo. Cuidados nos processos infecciosos e infestações; nos distúrbios metabólicos, 
nutricionais e endócrinos. Atenção na evidência de violência e drogadição. Procedimentos e técnicas de 
enfermagem específicos para as faixas etárias de 0 à 18 anos. Desenvolvimento de habilidades teórico e 
teórico-práticas no cuidar da criança com distúrbios na saúde e institucionalização. 
 
40-360 ESTÁGIO SUPERVISIONADO I A (20 créditos) 



 

  

 Desenvolvimento prático dos conhecimentos adquiridos durante o transcurso das disciplinas do 
curso, executadas em ambiente real de trabalho como: atividades e técnicas voltadas para a atuação 
profissional, cuidado integral à saúde do adulto e idoso, atividades ligadas ao manuseio de equipamentos 
de diagnóstico e de suporte para a vida, inserção em ações desenvolvidas por equipes de saúde nas 
diversas esferas de governo, supervisão e gestão de serviços de enfermagem. Planejamento e execução de 
atividades pertinentes ao exercício profissional e à realidade vivida. 
 
40-361 ESTÁGIO SUPERVISIONADO II A (20 créditos) 
 Desenvolvimento prático dos conhecimentos adquiridos durante o transcurso das disciplinas do 
curso, executadas em ambiente real de trabalho como:  atividades  e técnicas voltadas para a atuação 
profissional, cuidado integral à saúde da criança, adolescente, adulto e idoso, atividades ligadas ao 
manuseio de equipamentos de diagnóstico e de suporte para a vida, inserção em ações desenvolvidas por 
equipes de saúde nas diversas esferas de governo, supervisão e gestão de serviços de enfermagem. 
Planejamento e execução de atividades pertinentes ao exercício profissional e à realidade vivida. 
Desenvolvimento de projeto de assistência ou de pesquisa. 
 
40-362 TERAPÊUTICAS COMPLEMENTARES I (4 créditos) 
 Relações interpessoais. Cinesiologia aplicada. Fitoterapia. Trofoterapia. Cromoterapia. 
Massoterapia. Acupuntura.  
 
40-363 EXERCÍCIO DA ENFERMAGEM - A (3 créditos) 
 Visão do comportamento moral e ético do profissional enfermeiro. Evolução da legislação e dos 
códigos de ética de enfermagem. Processos éticos. Infrações e penalidades. Legislação do ensino e do 
exercício da enfermagem. Problemas Éticos. Pesquisa com seres humanos. 
 
40-364 INTRODUÇÃO À FISIOTERAPIA A (2 créditos) 
História da Fisioterapia. Legislação. Habilidades e competências profissionais. Áreas de atuação do 
Fisioterapeuta. Órgãos e entidades de classe. Estrutura curricular do curso de Fisioterapia da URI. 
 
40-365 NEUROANATOMIA A (4 créditos) 
 Estudo da anatomia estrutural e funcional do sistema nervoso central, periférico e autônomo. 
Aspectos básicos estruturais e funcionais do sistema endócrino. 
 
40-366 FISIOPATOLOGIA  (4 créditos) 
 Conceito de Fisiopatologia. Fisiopatologia das doenças do sistema cárdio-respiratório, vascular, 
hematológico, gastrintestinal, metabólico, urinário, neurológico e endocrinológico. 
 
40-367 DESENVOLVIMENTO E APRENDIZAGEM MOTORA (4 cré ditos) 
 Teorias e modelos do desenvolvimento motor típico. Processos de crescimento, maturação 
desenvolvimento e aprendizagem motora. Condicionantes ambientais. 
 
40-368 EPIDEMIOLOGIA E SAÚDE PÚBLICA (4 créditos)  
 Introdução a fundamentos em saúde pública. Política e Sistema de Saúde Pública. Noções Básicas 
de Planejamento em Saúde Pública. 
 
40-369 CINESIOPATOLOGIA A (4 créditos) 
 Padrões normais e anormais do movimento humano. 
 
40-370 PESQUISA EM FISIOTERAPIA A (2 créditos) 
 A pesquisa científica em fisioterapia. Elaboração e construção do projeto de pesquisa. Análise 
estatística. 
 
40-371 PROMOÇÃO DE SAÚDE A (2 créditos) 



 

  

 Conceitos de Promoção e Prevenção em Saúde. Análise da realidade sócio econômica em saúde 
coletiva nos níveis municipal, regional, estadual e federal, sistemas e informações em saúde. Noções 
gerais sobre administração e planejamento em saúde. Principais programas em saúde pública. Atenção 
fisioterapêutica na saúde pública. 
 
40-372 FUNDAMENTOS EM PEDIATRIA I (4 créditos) 
 Crescimento e desenvolvimento infantil. Exame do recém-nascido. Fatores de risco pré, peri e pós 
natais. Principais síndromes. Distúrbios respiratórios. Fisiopatologia dos principais transtornos 
neurológicos da infância. 
 
40-373 FUNDAMENTOS EM CARDIOLOGIA E PNEUMOLOGIA A ( 4 créditos) 
 O sistema respiratório e cardíaco. Avaliação respiratória na criança e no adulto. Enfermidades 
agudas e crônicas pulmonares e cardíacas. 
 
40-374 FUNDAMENTOS EM NEUROLOGIA A (4 créditos) 
 Introdução à Neurologia. Principais afecções neurológicas e neuromusculares no adulto. 
Princípios de avaliação e conduta fisioterapêutica. 
 
40-375 FISIOTERAPIA NA PROMOÇÃO DE SAÚDE A (2 créditos) 
 Participação em projetos da rede de atenção básica à saúde (grupos de hipertensos, diabéticos, 
gestantes, puérperas, idosos, portadores de sofrimento mental, pacientes domiciliados e 
institucionalizados) existentes na região, e estruturação do diagnóstico e estratégias de tratamento a essas 
populações que necessitam de intervenção. Análise da atuação fisioterapêutica nos diferentes ambientes. 
 
40-376 FUNDAMENTOS EM CARDIOLOGIA E  PNEUMOLOGIA PEDIÁTRICA (4 créditos) 
 Avaliação em UTI neonatal e pediátrica. Patologias respiratórias e cardíacas em neonatos e 
crianças. Rotinas e procedimentos em Terapia Intensiva. 
 
40-377 FISIOTERAPIA NEUROPEDIÁTRICA (4 créditos) 
 Avaliação, planejamento e intervenção fisioterapêutica (promoção, prevenção e reabilitação). 
Métodos e técnicas de intervenção em fisioterapia, direcionados para a criança com distúrbios 
neurológicos do desenvolvimento. 
 
40-378 FISIOTERAPIA CÁRDIO-RESPIRATÓRIA (06 créditos) 
 Avaliação, planejamento e tratamento fisioterapêutico em criança e adulto. Técnicas de 
fisioterapia cárdio-respiratória. 
 
40-379 FISIOTERAPIA DO TRABALHO A (2 créditos) 
 Conceitos de fisioterapia do trabalho e ergonomia. Introdução a avaliação e elaboração de análises 
de postos de trabalho. Cinesioterapia Laboral. Legislação vigente e normas regulamentadoras do 
Ministério do Trabalho e Emprego. Introdução a Perícia Judicial. Estudo das doenças ocupacionais. 
Intervenção fisioterapêutica (promoção, prevenção e reabilitação) nas empresas. 
 
40-380 FUNDAMENTOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA A (2 crédi tos) 
 Evolução fisiológica nas diversas fases do ciclo vital feminino (adolescência, gravidez, climatério, 
menopausa). Aspectos gerais da Saúde da Mulher. Princípios da mastologia. Fisiopatologia dos principais 
distúrbios ginecológicos e urinários. Cirurgias obstétricas, ginecológicas e complicações. 
 
40-381 FUNDAMENTOS EM PEDIATRIA II (2 créditos) 
 Desenvolvimento do sistema músculo-esquelético na criança. Distúrbios locomotores, 
metabólicos, nutricionais e reumatológicos da criança. Avaliação e tratamento. 
 
40-382 FISIOTERAPIA NO PRÉ, PÓS OPERATÓRIO E INTENSIVISMO A (4 créditos) 



 

  

 Intervenção fisioterapêutica em indivíduos que se submeteram ou submeter-se-ão a  intervenção 
cirúrgica. Avaliação e aplicação de técnicas de tratamento fisioterapêutico. Cuidados fisioterapêuticos em 
Terapia Intensiva. 
 
40-383 ESTÁGIO SUPERVISIONADO DE FISIOTERAPIA EM PROMOÇÃO À SAÚDE A (2 
créditos)  
 Atuação do acadêmico junto à comunidade, em programas de saúde coletiva atuando na promoção 
e prevenção a saúde.  
 
40-384 FISIOTERAPIA EM SITUAÇÕES ESPECIAIS (3 créditos) 
 Atuação fisioterapêutica em pacientes que serão submetidos a procedimentos não convencionais, 
em unidade de internação e ambiente externo, atuando em conjunto com equipe multidisciplinar. Papel do 
profissional frente a situações delicadas, indicações e técnicas dos procedimentos. 
 
40-385 INTERVENÇÃO PRECOCE (3 créditos) 
 Avaliação e reconhecimento dos desvios do desenvolvimento neuro-psicomotor. Métodos, 
técnicas e planejamento de intervenção precoce. 
 
40-386 EQUOTERAPIA (3 créditos) 
 A utilização do cavalo como instrumento terapêutico. A atividade eqüestre com finalidade de 
reabilitação e reeducação neuro-psicomotora. 
 
40-387 TÓPICOS ESPECIAIS EM FISIOTERAPIA (3 créditos) 
 Esta disciplina irá abordar temáticas atuais em Fisioterapia. 
 
40-388 METODOLOGIA DO ENSINO DA GINÁSTICA (4 crédit os) 
 Estudo histórico-crítico da ginástica. Ginástica: fundamentos básicos, estruturação de exercícios e 
aspectos metodológicos do processo de ensino-aprendizagem. 
 
40-389 OFICINA DE EXPERIÊNCIA DOCENTE I - A (4 créd itos) 
 Estágio de aproximação do estudante com o trabalho docente na área de atletismo e ginástica. 
Prática pedagógica, sob orientação e supervisão docente, compreendendo atividades de observação, 
experiências de ensino, bem como planejamentos didáticos, realização de aulas e discussão dos resultados 
do trabalho. 
 
40-390 OFICINA DE EXPERIÊNCIA DOCENTE II - A (4 cré ditos)  
 Estágio de aproximação do estudante com o trabalho docente na área de natação e ginástica 
esportiva. Prática pedagógica, sob orientação e supervisão docente, compreendendo atividades de 
observação, experiências de ensino, bem como planejamentos didáticos, realização de aulas e discussão 
dos resultados do trabalho. 
 
40-391 METODOLOGIA DO ENSINO DA DANÇA (4 créditos) 
 O corpo, o movimento, a dança e suas manifestações e estilos. Estudo histórico-crítico da dança. 
Aspectos didático-pedagógicos e metodológicos do ensino da dança. O professor, o aluno e os contextos. 
O processo de ensino-aprendizagem da dança: criatividade, ludicidade, expressão, técnica e composição.  
 
40-392 OFICINA DE EXPERIÊNCIA DOCENTE III - A (4 cr éditos) 
 Estágio de aproximação do estudante com o trabalho docente na área de futebol/futsal e dança. 
Prática pedagógica, sob orientação e supervisão docente, compreendendo atividades de observação, 
experiências de ensino, bem como planejamentos didáticos, realização de aulas e discussão dos resultados 
do trabalho. 
 
40-393 BIOMECÂNICA DO MOVIMENTO HUMANO (3 créditos)   



 

  

 Estudo da biodinâmica e da cinemática do movimento humano. Relação entre ações motoras e 
variáveis mecânicas. Biomecânica dos esportes. Técnicas e análise de movimentos. 
 
40-394 - METODOLOGIA DO ENSINO DE LUTAS I (2 créditos) 
 Estuda as lutas enquanto manifestação da cultura corporal de movimento, contextualizando-as 
histórica, social e culturalmente; buscando analisar e compreender criticamente este fenômeno, bem como 
vivenciar, estruturar e aplicar intervenções pedagógicas de cunho teórico-prático, considerando os diversos 
contextos sociais no qual o mesmo se insere. 
 
40-395 OFICINA DE EXPERIÊNCIA DOCENTE IV - A (4 cré ditos) 
 Estágio de aproximação do estudante com o trabalho docente na área de handebol/basquete e lutas. 
Prática pedagógica, sob orientação e supervisão docente, compreendendo atividades de observação, 
experiências de ensino, bem como planejamentos didáticos, realização de aulas e discussão dos resultados 
do trabalho. 
 
40-396 EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR (EDUCAÇÃO INFANTIL E  ANOS INICIAIS) (2 
créditos)  
 Natureza, propósitos, significados da Educação Física na Educação Infantil e Anos Iniciais. 
Características, necessidades e prioridades da criança de Educação Infantil e Anos Iniciais. Conceitos de 
criança e infância. Análise dos espaços e da cultura lúdica com ênfase nas possibilidades participativas, 
críticas e expressivas e do desenvolvimento da psicomotricidade. Planejamento, orientação, organização, 
desenvolvimento e avaliação dos componentes curriculares da Educação Física na Educação Infantil e 
Anos Iniciais. 
 
40-397 ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR (EDUCAÇÃO 
INFANTIL E ANOS INICIAIS) - 07 créditos  
 Estágio de aplicação de conhecimentos na Educação Física escolar, sob orientação e supervisão 
docente, na educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental, compreendendo a elaboração de 
planejamentos didáticos, realização de aulas e discussão dos resultados do trabalho e relatório de estágio. 
 
40-398 OFICINA DE EXPERIÊNCIA DOCENTE V - A (4 créditos) 
 Estágio de aproximação do estudante com o trabalho docente na área de voleibol/tênis e recreação 
e lazer. Prática pedagógica, sob orientação e supervisão docente, compreendendo atividades de 
observação, experiências de ensino, bem como planejamentos didáticos, realização de aulas e discussão 
dos resultados do trabalho. 
 
40-399 MEDIDAS E AVALIAÇÃO EM EDUCAÇÃO FÍSICA (4 cr éditos)  
 Avaliação em Educação Física. Antropometria e composição corporal. Métodos 
cineantropométricos. Avaliação da aptidão física relacionada à saúde e ao desempenho motor. 
 
40-400 EDUCAÇÃO FÍSICA INCLUSIVA (2 créditos) 
 A atividade motora na perspectiva da inclusão educacional e social. Noções de capacidade e 
eficiência, dos principais quadros psicomotores. Adaptações no ambiente, nos procedimentos e alterações 
funcionais das praxes com o portador de necessidades especiais. 
  
40-401 - ATIVIDADE FÍSICA E SAÚDE I (3 créditos) 
 Estilo de vida, aptidão física e saúde. Adaptações orgânicas decorrentes do exercício físico e da 
inatividade. Fatores motivacionais para um estilo de vida ativo. 
 
40-402 SOCORROS URGENTES EM EDUCAÇÃO FÍSICA (2 créditos) 
 Conhecer e executar os procedimentos de Primeiros Socorros nas principais situações de 
emergência. Busca preparar o futuro educador para prestar os Primeiros Socorros, no caso de acidentes, 
dando ênfase e prevenção do mesmo.  



 

  

 
40-403 ATIVIDADE FÍSICA NA NATUREZA I (2 créditos) 
 Atividades físicas na natureza, de aventura e de equilíbrio na educação ambiental. Práticas 
pedagógicas sob orientação e supervisão docente, compreendendo atividades de observação dirigidas ou 
experiências de ensino. 
 
40-404 METODOLOGIA DO ENSINO DE LUTAS II (2 crédito s) 
 Considerando o Judô, o Karatê e a Capoeira, elege uma dessas manifestações como referência, 
estudando-a especificamente, nas dimensões históricas, sócio-culturais, técnico-táticas e o processo de 
ensino aprendizagem, bem como as atualidades da produção científica sobre o tema. 
 
40-405 JOGO NA EDUCAÇÃO FÍSICA (3 créditos) 
 Concepção de jogo e o papel do jogo na Educação Física. Conhecimento das teorias do jogo e sua 
relação com o ser humano; O jogo enquanto cultura corporal de movimento e suas manifestações. Jogos 
numa dimensão conceitual, atitudinal e procedimental. Potencialidades do jogo e suas implicações 
didático-pedagógicas. Tipos de jogos. Vivências lúdicas. 
 
40-406 JOGOS E BRINQUEDOS DA CULTURA POPULAR (3 créditos) 
 Contextualização histórica do brincar infantil. Teorias e classificações do jogo. O jogo e suas 
possibilidades pedagógicas de desenvolvimento infantil. Resgate e preservação da cultura lúdica infantil. 
Construção de brinquedos tradicionais e contemporâneos. Processo de ensino-aprendizagem do jogo 
infantil. Prática pedagógica de atividades lúdicas, sob orientação e supervisão docente, compreendendo 
atividades de observação dirigida ou experiências de ensino. 
 
40-407 PRÁTICA DA INICIAÇÃO ESPORTIVA (4 créditos) 
 Questões que envolvem a iniciação esportiva, através de abordagem teórico-prática para um 
processo de ensino-aprendizagem-treinamento. Adaptação as técnicas de diferentes habilidades 
esportivas. Estudo de conceitos básicos relativos aos processos pedagógicos para o ensino do esporte nas 
suas diferentes formas de expressão, bem como, vários modelos de planejamento, métodos de ensino-
aprendizagem-treinamento e relevância das interações pessoais envolvidas na aprendizagem das técnicas 
e na iniciação esportiva. 
 
40-408 ATIVIDADE FÍSICA EM ACADEMIA (4 créditos) 
 História e evolução das atividades de academia. Fundamentos e estruturação de exercícios. 
Descrição e interpretação de exercícios com e sem materiais. 
 
40-409 SEMINÁRIO DE APROFUNDAMENTO EM ESPORTES III (4 créditos) 
 Fundamentação técnico-tática da modalidade escolhida. Planejamento e organização do 
treinamento: periodização, controle e avaliação. 
 
40-410 ESTÁGIO PROFISSIONAL EM LAZER, GESTÃO E EVENTOS (9 créditos) 
 Estágio de aplicação de conhecimentos, sob orientação e supervisão docente em lazer, gestão e 
eventos. Planejamento, prática de intervenção e relatório de estágio. 
 
40-411 SEMINÁRIO DE APROFUNDAMENTO EM ESPORTES IV (4 créditos) 
 Fundamentação técnico-tática da modalidade escolhida. Planejamento e organização do 
treinamento: periodização, controle e avaliação. 
 
40-412 NUTRIÇÃO NO EXERCÍCIO (2 créditos) 
 Estudos das estruturas químicas, funções e necessidades dos nutrientes. Importância das interações 
entre os componentes da dieta; fibras alimentares e suplementações, na manutenção da saúde. 
 
40-413 ESTÁGIO PROFISSIONAL EM ATIVIDADE FÍSICA E S AÚDE (10 créditos) 



 

  

 Estágio profissional de aplicação de conhecimentos, em instituições e/ou programas de atividades 
físicas relacionadas à saúde em academias, empresas, clubes, grupos comunitários, entre outros, com 
supervisão docente de um profissional de Educação Física. Diagnóstico e planejamento do programa de 
atividades físicas, prática de intervenção estabelecendo a relação teoria e prática, seminários e palestras. 
Elaboração e apresentação do relatório de estágio. 
  
40-414 MUSCULAÇÃO (2 créditos) 
 Princípios, conceitos e definições do treinamento muscular com pesos.  
 
40-415 TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II (4 créditos) 
 Normas de redação de relatórios de pesquisa; Redação final do relatório de pesquisa do TCC; 
Apresentação e discussão dos dados, Conclusão do TCC; Apresentação e defesa do TCC em Educação 
Física. 
 
40-416 ATIVIDADE FÍSICA E GERONTOLOGIA (2 créditos)  
 Teorias do envelhecimento humano. Aspectos epidemiológicos do envelhecimento. Características 
fisiológicas e estruturais dos sistemas locomotor e cardio-respiratório nos idosos saudáveis. Prescrição de 
exercício físico para o idoso. Testes e exercícios físicos em programas de atividade física na promoção de 
saúde dos idosos. 
 
40-417 ESTÁGIO PROFISSIONAL EM TREINAMENTO ESPORTIV O (10 créditos) 
 Estágio de aplicação de conhecimentos, sob orientação e supervisão docente, em instituições 
públicas e privadas nas áreas do treinamento esportivo. 
 
40-418 ESPORTES EM AREIA (2 créditos) 
 Estudo histórico-crítico dos esportes de areia. Fundamentos técnicos e táticos, noções de regra dos 
esportes de areia. Elementos básicos do beach soccer, futvolei e vôlei de duplas, e demais jogos de areia. 
 
40-419 ESPORTES DE AVENTURA (2 créditos) 
 Esportes de aventura: classificação e perspectivas de intervenção. Fundamentação básica e 
vivência prática de diferentes esportes de aventura. 
 
40-420 SAÚDE COLETIVA (3 créditos) 
 Fundamentação teórica dos Programas de Saúde com ênfase na prevenção e promoção da saúde. 
Abordagem histórica da Saúde Pública. 
 
40-421 ATIVIDADE FÍSICA EM ACADEMIA II (3 créditos)  
 História e evolução da ginástica em academia. Tendências atuais de ginástica e montagem de 
rotinas de ginástica. 
 
40-422 ATIVIDADES AQUÁTICAS (4 créditos) 
 Estudo teórico e prático das atividades físicas aquáticas, envolvendo administração de escolas de 
natação, atividades recreativas, jogos no meio líquido, condicionamento físico e ginástica aquática. 
 
40-423 SEMINÁRIO DE APROFUNDAMENTOS EM ESPORTES V (4 créditos) 
 Fundamentação técnico-tática da modalidade escolhida. Planejamento e organização do 
treinamento: periodização, controle e avaliação. 
 
40-424 TÓPICOS ESPECIAIS EM EDUCAÇÃO FÍSICA (2 créditos) 
Abordagem de temas atuais na educação física, suas implicações para os profissionais de educação física, 
bem como as formas de intervenção e sua atualização no campo de trabalho.  
 



 

  

40-425 ESTÁGIO SUPERVISIONADO AMBULATORIAL I - A (F ISIOTERAPIA EM 
NEUROLOGIA E PEDIATRIA) (5 créditos) 
 Intervenção fisioterapêutica em neurologia adulta e infantil.   
 
40-426 ESTÁGIO SUPERVISIONADO AMBULATORIAL II - A ( FISIOTERAPIA NAS 
DISFUNÇÕES MÚSCULO-ESQUELÉTICAS) (8 créditos) 
 Intervenção fisioterapêutica em ortopedia, traumatologia e reumatologia. Intervenção em 
fisioterapia desportiva.   
 
40-427 ESTÁGIO SUPERVISIONADO AMBULATORIAL III - A (FISIOTERAPIA EM 
HIDROCINESIOTERAPIA) (4 créditos) 
Intervenção fisioterapêutica hidrocinesioterapia. 
 
40-428 ESTÁGIO SUPERVISIONADO AMBULATORIAL IV - A ( FISIOTERAPIA EM 
CARDIOLOGIA E PNEUMOLOGIA) (3 créditos) 
 Intervenção fisioterapêutica em fisioterapia respiratória e cárdio-vascular ambulatorial. 
Reabilitação Pulmonar e Cardíaca. 
 
40-429 ESTÁGIO SUPERVISIONADO HOSPITALAR I (FISIOTE RAPIA HOSPITALAR 
GERAL) (8 créditos) 
 Intervenção fisioterapêutica hospitalar nas áreas respiratória, neurológica e ortopédica. Avaliação 
e Tratamento. 
 
40-430 ESTÁGIO SUPERVISIONADO AMBULATORIAL I - B (F ISIOTERAPIA EM 
NEUROLOGIA E PEDIATRIA) (5 créditos) 
 Intervenção fisioterapêutica em fisioterapia neurológica ambulatorial na reabilitação de adultos e 
crianças. 
 
40-431 ESTÁGIO SUPERVISIONADO AMBULATORIAL II - B ( FISIOTERAPIA NAS 
DISFUNÇÕES MÚSCULO-ESQUELÉTICAS) (8 créditos) 
 Intervenção fisioterapêutica nas disfunções músculo-esqueléticas e em fisioterapia desportiva 
ambulatorial.   
 
40-432 ESTÁGIO SUPERVISIONADO AMBULATORIAL III - B (FISIOTERAPIA EM 
HIDROCINESIOTERAPIA) (4 créditos) 
 Intervenção fisioterapêutica em hidrocinesioterapia como recurso à qualidade de vida. 
Reabilitação do movimento humano. 
 
40-433 ESTÁGIO SUPERVISIONADO AMBULATORIAL IV - B ( FISIOTERAPIA EM 
CARDIOLOGIA E PNEUMOLOGIA) (3 créditos) 
 Intervenção fisioterapêutica: pneumologia, cardiologia e vascular. Reabilitação Pulmonar e 
Cardíaca. 
 
40-434 ESTÁGIO SUPERVISIONADO HOSPITALAR II (FISIOT ERAPIA HOSPITALAR 
GERAL) (8 créditos) 
 Intervenção fisioterapêutica em fisioterapia hospitalar. Prevenção e Tratamento. 
 
40-435 ESTÁGIO SUPERVISIONADO DE FISIOTERAPIA EM PROMOÇÃO À SAÚDE B (2 
créditos) 
 Atuação fisioterapêutica à comunidade, em programas de saúde coletiva atuando na promoção e 
prevenção a saúde. 
 
40-436 QUALIDADE E SEGURANÇA ALIMENTAR (4 créditos) 



 

  

 Fundamentos teóricos e procedimentos práticos de Qualidade e Segurança Alimentar. 
 
40-437 PRIMEIROS SOCORROS EM ATIVIDADES TURÍSTICAS (2 créditos) 
 Atendimento de Primeiros Socorros em situações de urgência e emergência: ferimentos; dor; 
alergias; queimaduras; exposição ao calor; hemorragias; intoxicações; picadas e mordidas de animais; 
lesões ósseas e articulares; corpo estranho no organismo; desmaio; choque; hipotensão; hipertensão; 
hipoglicemia; distúrbios convulsivos; ressuscitação cardiovascular; asfixia; choque elétrico; afogamento; 
transporte de acidentado; caixa de emergência.  
 
40-438 INTRODUÇÃO A ODONTOLOGIA (2 créditos)  
 História da Odontologia. Noções básicas da cavidade bucal. A doença cárie e seus fatores 
determinantes: dieta, biofilme, hospedeiro. Noções básicas sobre controle químico-mecânico do biofilme 
oral. Educação em saúde bucal. Nível geral e primário de atenção odontológica e promoção de saúde 
bucal. 
 
40-439 SAÚDE COLETIVA EM ODONTOLOGIA (2 créditos) 
 Conceito de saúde e processo saúde-doença. Fatores determinantes das condições de saúde. 
Relação saúde e fatores condicionantes: condição social, cultural e econômica. Níveis de prevenção. 
Educação e promoção em saúde. Conceitos básicos e respostas do organismo frente à agressão parasitária. 
Mecanismos de contágio, relação ambiente/parasita/homem, e métodos profiláticos. Estudo dos índices e 
indicadores de saúde bucal.  
 
40-440 FARMACOLOGIA ODONTOLÓGICA (4 créditos)  
 Introdução a conceitos e princípios gerais de farmacologia. Farmacocinética. Farmacodinâmica. 
Mecanismo geral de ação de fármacos. Drogas que modificam a atividade do sistema nervoso autônomo. 
Drogas que modificam a atividade do sistema nervoso central. Drogas que modificam a atividade do 
sistema cardiovascular. Agentes antiinflamatórios não esteróides. Glicocorticóides. Anti-histamínicos. 
Antireumáticos. Antienêmicos. Anticoagulantes. Hipolipemiantes. Hipoglicemiantes. Antibióticos.  
 
40-441 PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA I (2 créditos)  
 Sensibilização para o Programa de Saúde da Família. Reconhecimento territorial de uma área de saúde. 
Caracterização dos espaços. Formatação de relatório de uma área de saúde dentro do PSF. 

 
40-442 ANESTESIOLOGIA ODONTOLÓGICA (4 créditos)  
 Fisiologia da dor. Métodos e técnicas de analgesia utilizados durante procedimentos terapêuticos 
em odontologia. Dor e desconforto no ato de tratar.  
 

40-443 MATERIAIS ODONTOLÓGICOS I (4 créditos)  
 Propriedades e características mecânicas, físicas, biológicas e estéticas dos materiais dentários. 
Relações diretas na utilização dos materiais classificados como metálicos, não metálicos e poliméricos.  
 
40-444 RADIOLOGIA I (4 créditos)  
 Técnicas de execução, revelação e interpretação de radiografias intra-orais relacionadas as 
diversas especialidades da odontologia. 
 

40-445 BIOSSEGURANÇA EM ODONTOLOGIA (4 créditos)  
 Conceitos em Biossegurança. Métodos e técnicas utilizadas para a proteção dos profissionais e 
usuários dos serviços de saúde contra fatores de risco biológicos encontrados no ambiente de trabalho. 
Biossegurança em Odontologia. 
 
40-446 OCLUSÃO I (2 créditos)  
 Técnicas de Enceramento. Relação dentária. Formação da ATM. Anatomia e aspectos funcionais 
do sistema estomatognático. Músculos articuladores, arco facial e montagem clínica de modelos. Posições 
mandibulares. Registros interoclusais. Cinemática mandibular. Dimensão vertical. Relação central. 
Determinantes da oclusão. 



 

  

 
40-447 PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA II (2 créditos)   
 Diagnóstico de Saúde. Levantamento de nascimentos no território. Levantamento do número e 
causas de óbitos. Levantamento do índice de morbidade. Apresentação do diagnóstico de saúde em um 
território. 
 
40-448 DENTÍSTICA I (2 créditos)  
 Dentística: conceito, histórico, divisão e finalidade. Cárie dental: prevenção. Nomenclatura e 
classificação das cavidades. Técnicas operatórias. Isolamento do campo operatório. Técnica do preparo de 
cavidades e restauração com amálgama. Técnica do preparo do dente e restaurações com resinas 
compostas e ionômero de vidro. 
 
40-449 ENDODONTIA I (4 créditos)  
 Anatomia das cavidades pulpares - aspectos gerais, abertura coronária. Reações do complexo 
polpa-dentina-parendodonto ante a agressão de irritantes. Instrumentos endodônticos. Preparo Químico 
Mecânico. 
 
40-450 MATERIAIS ODONTOLÓGICOS II (4 créditos) 
 Materiais envolvidos nas etapas clínicas e laboratoriais da confecção de restaurações indiretas. 
Modalidades de tratamento mediante estudo da estrutura e propriedades dos materiais. 
 
40-451 RADIOLOGIA II (2 créditos)  
 Fatores que interferem na produção da imagem radiográfica. Tomadas radiográficas em 
manequim. Radioproteção. Controle de infecção. Prescrição radiográfica. Legislação e normas. 
 
40-452 PRÓTESE TOTAL (4 créditos)  
 Confecção de aparelhos protéticos totais. Execução das fases clinicas e laboratoriais de aparelhos 
protéticos totais.  
 
40-453 PERIODONTIA I (4 créditos)  
 Fundamentos anátomo-fisiológicos, histológicos e patológicos das estruturas periodontais. Doença 
periodontal marginal infecciosa. Controle e preservação dos agentes etiopatogênicos. Comportamento 
tedidual relativo à odontologia terapêutica e protética. 
 
40-454 OCLUSÃO DENTÁRIA II (2 créditos)  
 Introdução ao estudo da oclusão patológica. Doenças periodontais. Traumatismo oclusal. 
Conseqüências da perda dentária. Hábitos orais. Síndrome dor-disfunção miofacial. Exame da oclusão 
patológica. Ajuste oclusal da dentição natural. Odontologia restauradora como tratamento oclusal. 
Análise oclusa. Ajuste oclusal em modelos montados em articulador. Enceramento negativo. 
 
40-455 PATOLOGIA ORAL (2 créditos)  
 Anomalias de formação de desenvolvimento da boca e estruturas anexas. Patologia dos tecidos 
duros dos dentes. Patologia da polpa dentária e dos tecidos periapicais. Patologia dos tecidos periodontais. 
Cistos e tumores odontogênicos. Patologia óssea dos maxilares. Patologia da mucosa e dos tecidos moles 
da boca. Patologia das glândulas salivares. Patologia dos nervos e músculos. 
 
40-456 CARIOLOGIA (2 créditos)  
 Cárie dental. Análise crítica do estagio atual. Pesquisas e contribuições para erradicação da cárie 
dental. 
 
40-457 PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA III (2 créditos )  
 Atividades nos núcleos de saúde da família.  Reuniões administrativas. Atividades de grupo. 
Visitas domiciliares. Consultas. Tratamento odontológico restaurador. 



 

  

 
40-458 DENTÍSTICA II (4 créditos)  
 Princípios do diagnóstico, plano de tratamento e intervenção clínica, da doença cárie. 
Detalhamento de exames clínicos e complementares. Diferentes materiais restauradores em lesões 
cariosas e não cariosas incipientes. 
 
40-459 ENDODONTIA II (4 créditos)  
 Acesso endodôntico. Instrumentos endodônticos. Preparo químico-mecânico dos canais 
radiculares. Irrigação dos canais radiculares. Obturação dos canais radiculares. Esterilização dos materiais 
endodônticos. Fatores não iatrogênicos e iatrogênicos como causas das pulpopatias. 
 
40-460 - ODONTOPEDIATRIA I (4 créditos)  
 Introdução. Exame. Diagnóstico. Comportamento Infantil. Biogênese dentição mista e decídua. 
Desenvolvimento da Oclusão. Exame. Diagnóstico. Radiologia. Prevenção. Anestesiologia. Dentística 
Operatória e Restauradora. Terapia Pulpar. 
 
40-461 PRÓTESE PARCIAL REMOVÍVEL (4 créditos)  
 Planejamento e elaboração da estrutura metálica de uma Prótese Parcial Removível. Avaliação dos 
aspectos clínicos relacionados. Realização de casos clínicos de reabilitação oral com Prótese Parcial 
Removível a grampo. 
 
40-462 ORTODONTIA PREVENTIVA I (2 créditos) 
 Prevenção em Ortodontia. Crescimento crânio-facial. Biogênese da oclusão. Etiologia das 
Maloclusões. Classificação das Maloclusões Dentárias Movimentação Ortodôntica. ntrodução à 
Cefalometria Radiográfica - Diagnóstico Ortodôntico.Tratamentos Preventivos. Introdução à Técnica 
Ortodôntica. Construção de aparelhos ortodônticos preventivos. 
 
40-463 PERIODONTIA II (4 créditos)  
 Infecções agudas da cavidade bucal. Diagnóstico e Tratamento. Interpretação dos aspectos 
radiográficos. Noções do tratamento da doença periodontal. 
 
40-464 CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCO-MAXILO-FACIAL I (4 créditos)  
 Antissepsia, assepsia, esterilização e desinfecção. Pré-operatório. Manobras cirúrgicas. Técnicas 
cirúrgicas. Pós-operatório e processo de reparo alveolar. Profilaxia, tratamento de acidentes e 
complicação em exodontia. Cirurgia paraprotética. Tratamento cirúrgico das correções dos rebordos 
alveolares. Tratamento cirúrgico dos tecidos moles. Reposicionamento de nervo mentoniano. Prótese 
imediata. Implantes de materiais aloplásticos. Tratamento cirúrgico dos dentes retidos. Acidentes e 
complicações da extração dos dentes retidos. 
 
40-465 PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA IV (2 créditos)   
 Atividades nos núcleos de saúde da família. Reuniões administrativas. Atividades de grupo. 
Visitas domiciliares. Consultas. Tratamento odontológico restaurador. 
 
40-466 PRÓTESE PARCIAL FIXA I (4 créditos)  
 Conceito, divisão, elementos componentes, indicações e contra-indicações. Princípios 
biomecânicos aplicados à prótese parcial fixa unitária. Preparos extra coronários. Preparo intracoronário e 
extra-coronários. Preparo intra-radiculares. Exame clínico e preparo do paciente. Prótese provisória de 
proteção. Moldagem. Cimentação provisória e definitiva. 
 
40-467 ODONTOPEDIATRIA II (4 créditos)  
 Cirurgia. Traumatismo dentição decídua e mista. Periodontia. Recursos protéticos. Atenção à 
primeira Infância. Urgências e emergências. 
 



 

  

40-468 CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCO-MAXILO-FACIAL II (4 créditos)  
 Trauma dental - reimplantes. Transplantes dentais. Tratamento cirúrgico das neoplasias benignas 
da cavidade bucal. Cirurgias parendodônticas. Tratamento cirúrgico dos cistos da cavidade bucal. 
Tratamento cirúrgico e medicamentoso das comunicações buco nasais e buco sinusais (Reposicionamento 
do nervo mentoniano, Implantes de materiais aloplásticos). 
 
40-469 DENTÍSTICA III (4 créditos)  
 Procedimentos restauradores diretos e indiretos diferentes graus de complexidade. Planejamento. 
Realização de restaurações convencionais e extensas com materiais diretos. Amálgama. Resina composta. 
Ionômero de vidro. Compômeros, Reconstrução coronária prévia às restaurações unitárias indiretas 
metálicas, cerâmicas e plásticas. 
 
40-470 ENDODONTIA III (4 créditos)  
 Tratamentos endodônticos de urgência. Tratamento de dentes com cor alterada. Técnicas 
radiográficas endodônticas especiais. Técnicas para o tratamento de canais de molares ou com 
complicações anatômicas. Tratamentos endodônticos em dentes com ápices incompletos. Técnicas 
especiais de obturação de canais. Falhas e complicações nos tratamentos endodônticos e suas resoluções. 
Preparo do campo operatório em condições especiais. 
 
40-471 ORTODONTIA PREVENTIVA II (4 créditos)  
 Aparelhos ortodônticos preventivos e de interceptação. Diagnóstico maloclusões que requerem 
tratamento especializado. Implicações do crescimento e desenvolvimento do crânio e da face no 
desenvolvimento da oclusão normal e Maloclusões. Exame de pacientes na Clínica de Ortodontia 
Preventiva. Tratamento ortodôntico de pacientes do Núcleo de Odontologia Pediátrica. 
 
40-472 ESTOMATOLOGIA INTEGRADA I (2 créditos)  
 Semiologia base para o atendimento de pacientes na prática odontológica. Diagnóstico diferencial 
das lesões bucais. Prontuário odontológico, exames complementares na estomatologia. Conduta, 
diagnóstico definitivo e prognóstico de lesões buco-maxilo-faciais. 
 
40-473 CLINICA INTEGRADA I (4 créditos)  
 Condutas periodontais prévias às restaurações dentárias. Proteção do complexo dentina-polpa: 
relacionando com a cimentação e preparo cavitário. Recursos operatórios proporcionados pelas resinas 
compostas. Análise crítica comparativa. Técnica de preparo e restauração de dentes anteriores fraturados. 
Reconstrução morfológica da coroa dentária para preparos de restaurações fundidas. Reposições 
temporárias pelo sistema adesivo. Preparo de dentes com finalidade protética e próteses fixas 
convencionais. 
 
40-474 PRÓTESE PARCIAL FIXA II (4 créditos)  
 Prótese parcial fixa três ou mais elementos. Elementos componentes. Indicações e contra-
indicações. Princípios biomecânicos. Preparo intra-radicular. Exame clínico e preparo do paciente. Dente 
suporte. Prótese provisória de proteção. Moldagem. Retentores. Pônticos. Conectores. Cimentação 
provisória e definitiva Montagem em articulador semi-ajustável. Prótese adesiva. 
 
40-475 CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCO-MAXILO-FACIAL III (4 créditos)  
 Cirurgia Buco-maxilo-facial. Cirurgia odontológica em ambiente hospitalar. Cirurgia ortognática. 
Comunicações buco-sinusais e buco-nasais. Emergências e urgências. Etiologia e classificação das 
fissuras lábio-palatais. Queiloplastias uni e bilaterais. Palatoplastias. Sulcoplastias. Tratamento 
odontológico do paciente fissurado: Odontopediátrico, Ortodôntico e Protético. Prótese Buco-maxilo-
facial. Objetivos e alcance. Reparação protética de lesões buco-maxilo-faciais. Traumatologia maxilo-
facial. Cuidados gerais e especializados aos poli-traumatizados. Fraturas da mandíbula. Fraturas do terço 
médio da face. Primeiros cuidados aos traumatizados da face. Tratamento e cuidados pós-operatórios das 
fraturas maxilo-faciais. 



 

  

 
40-476 PERIODONTIA III (4 créditos)  
 Reconhecimento e abordagem de casos emergenciais em Periodontia. Casos que envolvam a 
rotina do atendimento de pacientes em consultório odontológico. Importância do acompanhamento do 
paciente a longo prazo. Preservação dos resultados terapêuticos propostos e alcançados 
 
40-477 ESTOMATOLOGIA INTEGRADA II (2 créditos)  
 Processos patológicos que acometem a região buco-maxilo-facial. Conduta clínica adequada para 
cada diagnóstico. Técnicas radiográficas extra bucais e dos novos métodos de diagnóstico por imagem. 
Aplicação dos princípios de interpretação radiográfica no estudo radiográfico de processos patológicos da 
região buco-maxilo-facial. 
 
40-478 ESTÁGIO SUPERVISIONADO I (4 créditos)  
 Formação básica. Prática e conhecimentos clínicos para examinar e diagnosticar enfermidades. 
Avaliação pré e pós operatória. Administração de anestesia local. Extração de dentes e raízes. Infecção 
dental de pequena complexidade Indicação de implantes osseointegrados. Fraturas dos terços médio e 
inferior da face. 
 
40-479 CLINICA INTEGRADA II (4 créditos)  
 Integração dos conhecimentos e experiências adquiridas nas diferentes disciplinas. Atendimento 
clínico integrado, referente principalmente ao diagnóstico, planejamento, execução do tratamento. 
Educação sanitária do paciente. Terapêutica medicamentosa. Receituário e receita. Antibióticos. 
Hemostáticos. Analgésicos e antiinflamatórios. Tranqüilizantes. Flúor. Anestésicos locais. Terapêutica 
medicamentosa na gravidez, idosos, cardiopatas. Emprego medicamentos (sistêmico e tópico). Urgências 
Odontológicas 
 
40-480 IMPLANTODONTIA I (4 créditos)  
 Características da biologia molecular e osseointegração. Anatomia e radiologia aplicadas à 
implantodontia. Seleção de pacientes. Sistemas, técnicas cirúrgicas e procedimentos protéticos.  
 
40-481 PRÓTESE PARCIAL FIXA III (4 créditos)  
 Princípios biomecânicos aplicados à prótese parcial fixa. Preparos extra-coronários. Preparo intra-
coronário. Preparo intra-radicular. Exame clínico. Preparo do paciente. Tratamento protético. Dente 
suporte. Prótese provisória de proteção. Moldagem. Retentores. Pônticos. Conectores. Cimentação 
provisória e definitiva.  
 
40-482 LASER NA ODONTOLOGIA (4 créditos)  
 Fundamentos da física do laser e interações com tecidos odontológicos. Laser de alta e baixa 
intensidade. Aplicações de laser em Dentística, Endodontia e Periodontia. Cirurgia e Semiologia. Normas 
de proteção. Segurança no uso de laser.  
 
40-483 ESTAGIO SUPERVISIONADO II (4 créditos)  
 Procedimentos de adequação do meio bucal. Diagnóstico integrado dos núcleos de Propedêutica 
Clínica Cirúrgica e de Reabilitação Oral. Planejamento do plano de tratamento proposto. Discussão e 
contemplação das soluções possíveis, levando em consideração a realidade psico-social e econômica do 
paciente. Execução do plano de tratamento exceto procedimentos cirúrgicos. Vivência da rotina da prática 
profissional generalista. 
 
40-484 CLÍNICA DE BEBÊS (4 créditos)  
 Seqüência ao aprendizado iniciado no Núcleo de Atendimento Odontopediátrico. Execução de 
procedimentos clínicos, educativos, preventivos e curativos. Aperfeiçoamento. Motivação para o 
atendimento de bebês. 
 



 

  

40-485 ODONTOLOGIA ONCOLÓGICA (2 créditos)  
 Abordagem de conhecimentos teórico-práticos em Odontologia em Oncologia. Perspectivas do 
atendimento multidisciplinar ao paciente. Prevenção e controle de câncer oral. Conceitos e princípios da 
Bioética na assistência oncológica. Bases da Oncologia. Relação Multiprofissional. 
 
40-486 TRABALHO DE GRADUAÇÃO (2 créditos)  
 Conclusão e Apresentação do relatório final do projeto de pesquisa de revisão bibliográfica 
individual. Área da odontologia. Metodologia científica. 
 
40-487 IMPLANTODONTIA II (4 créditos)  
 Procedimentos protéticos. Prótese sobre implante. Princípios da oclusão. Evolução estética das 
próteses sobre implantes. Implantes e sua relação com a ortodontia. 
 
40-488 ODONTOLOGIA LEGAL (2 créditos)  
 Procedimentos jurídicos e a prática odontológica. Relacionamento com a comunidade, pacientes e 
outros profissionais. Documentação odontológica. Trabalho em equipe. Pessoal auxiliar. Localização. 
Instalação. Supervisão. Perspectivas. Racionalização econômica. 
 
40-489 CLÍNICA INTEGRADA DE PROTESE DENTAL (4 crédi tos)  
 Prótese Fixa. Prótese Parcial Removível. Prótese Total. 
 
40-490 ODONTOLOGIA PARA PACIENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS (4 créditos)  
 Alterações patológicas sistêmicas de pacientes portadores de necessidades especiais diversas. 
Alterações estáveis. Alterações não estáveis. Problema odontológico. Decisão terapêutica. Modificações 
para atendimento odontológico. 
 
40-491 DOR OROFACIAL E DISTÚRBIOS DA ATM (4 créditos)  
 Patologias de origem estritamente oclusal das disfunções têmporo-mandibulares. Muscular. 
Articular. Aplicação nas diversas especialidades. Diagnóstico diferencial. Tratamento das patologias intra 
e extra articulares. Programas de controle multidisciplinar. Fases: clínica e laboratorial. 
 
40-492 ODONTOLOGIA GERIÁTRICA (4 créditos)  
 Atendimento ao paciente idoso. Conhecimentos específicos. Interação com profissionais da saúde. 
Reconhecer. Classificar. Distinguir alterações fisiológicas do envelhecimento. Estado de saúde bucal e 
geral. Diagnóstico. Planejamento. Execução de tratamento na terceira idade. 
 
40-493 TRAÇADO CEFALOMÉTRICO (4 créditos)  
 Conhecimento de Traçados Cefalométricos e de Telerradiografia, auxiliares no desenvolvimento 
do diagnóstico Ortodôntico. 
 
40-494 EMERGÊNCIAS MÉDICAS NO CONSULTÓRIO ODONTOLÓG ICO (4 créditos)  
 Anamnese e sua importância no diagnóstico de possíveis intercorrências. Técnicas de Reanimação 
Cardio-Pulmonar. Vias de administração de fármacos e equipamentos de urgência em consultórios 
odontológicos.  
 
40-495 URGÊNCIAS ODONTOLÓGICAS (4 créditos)  
 Atendimento de pacientes portadores de quadro agudo de dor em serviço de pronto atendimento. 
Tópicos constantes deste planejamento. 
 
40-496 DIAGNÓSTICO DE LESÕES BUCAIS ASSOCIADAS A DOENÇAS SISTÊMICAS (4 
créditos)  



 

  

 Fixação de conhecimentos. Avanços nas pesquisas relacionadas à etiologia, fisiopatologia, 
aspectos clínicos, diagnóstico e terapêutica, das manifestações bucais associadas à processos patológicos 
de caráter sistêmico. 
 
40-497 PRÓTESE SOBRE IMPLANTES (4 créditos)  
 Princípios da implantodontia. Ósseointegração. Exame clínico, diagnóstico, prognóstico, 
planejamento, tratamento restaurador voltado à reabilitação oral, utilizando próteses implanto-retidas.  
 
40-498 SEDAÇÃO INALATÓRIA COM ÓXIDO NITROSO E OXIGÊ NIO (4 créditos)  
 Técnica de Sedação Inalatória com Óxido Nitroso e Oxigênio - Implicações legais. Aplicação nas 
diversas áreas da odontologia. Demonstração equipamentos de sedação inalatória. 
 
40-499 ODONTOLOGIA COSMÉTICA (4 créditos)  
 Noção de estética. Beleza e belo. Proporção áurea ou divina. Estética facial. Proporções dos 
compartimentos faciais. O sorriso nas diferentes intensidades e idades. Posição relativa dos dentes na 
composição facial dos indivíduos. Perfis faciais enceramento progressivo. Cosmética na Odontologia. 
 
40-500 ODONTOLOGIA DO TRABALHO (2 créditos)  
 Identificação, avaliação e vigilância dos fatores ambientais que possam constituir risco à saúde 
bucal no local de trabalho, em qualquer das fases do processo de produção. 
 
40-501 GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (2 créditos)  
 Caracterização dos estabelecimentos geradores. Classificação dos resíduos, segregação, 
armazenamento, transporte e destino final. Responsabilidades legais. Plano de gerenciamento de resíduos 
de serviços de saúde. 
 
40-502 IMAGINOLOGIA ODONTOLÓGICA (2 créditos)  
 Fundamentos da Imaginologia radiológica em Odontologia. Laudos Radiográficos. Proteção 
Radiológica. Diagnóstico por Imagem. 
 
40-503 ODONTOLOGIA NAS FISSURAS LABIO-PALATINAS (2 créditos)  
 Aspectos Genéticos - Enfoque atual. Aspectos preventivos individuais e coletivos. Odontologia 
neonatal - crianças - adolescentes - adultos - seqüelas. Próteses cirúrgicas convencionais, próteses sobre 
implantes e próteses sobre enxertos. Próteses convencionais e especiais.  
 
40-504 FONOAUDIOLOGIA APLICADA A ODONTOLOGIA (2 cré ditos)  
 Funções orofaciais. Distúrbios miofuncionais. Hábitos parafuncionais. Crescimento e 
desenvolvimento sistema estomatognático. Influência recíprocas forma e função. Prevenção alterações. 
Recuperação equilíbrio músculo-ósseo-dental. 
 
40-505 COORDENAÇÃO DE EQUIPES NAS UNIDADES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 
 Qualidade de vida no trabalho, recrutamento, seleção, condução e liderança de pessoas, 
desenvolvimento e treinamento de equipes de trabalho, atendimento ao cliente com excelência e postura 
ética, compreensão do comportamento alimentar de coletividades e condução de equipes em grandes 
eventos.  
 
40-506 SERVIÇO SOCIAL E POLÍTICA PÚBLICA DE SAÚDE M ENTAL - 04 CRÉDITOS 
             A história da loucura e sua inserção como doença na sociedade. Políticas de saúde mental no 
Brasil e no Rio Grande do Sul. Modelos assistenciais e as tecnologias na área da saúde mental. A atenção 
do Serviço Social na área de saúde mental, voltada para o cuidado do indivíduo em sofrimento psíquico e 
sua família. 
 
40-507 TRABALHO DE GRADUAÇÃO I (2 créditos) 



 

  

 Elaboração do projeto do trabalho de graduação, tendo como base os conhecimentos construídos 
durante o curso e complementados com a investigação no decorrer do trabalho. 
 
40-508 TRABALHO DE GRADUAÇÃO II (2 créditos) 
 Apresentação do trabalho de graduação a uma banca examinadora. 
 
40-509 POLÍTICAS DE SEGURANÇA ALIMENTAR - 03 CRÉDIT OS 
 Conceito e condicionantes de Segurança Alimentar e Nutricional; Políticas Nacionais de 
Segurança Alimentar e Nutricional; Impacto sobre a saúde/estado nutricional e desenvolvimento 
econômico e social de controle de qualidade dos alimentos; Políticas de Segurança Alimentar e 
Nutricional relacionadas ao agronegócio; Papel das agências nacionais e internacionais; Modelos de 
preferências dos consumidores e a segurança alimentar. 
 
40-510 TOXICOLOGIA - 02 CRÉDITOS 
 Conceitos básicos. Avaliação toxicológica. Toxicocinética e toxicodinâmica. Toxicologia de 
medicamentos. Toxicologia social. Toxicologia ocupacional. Toxicologia de alimentos. Toxicologia 
ambiental. 
 
40-511 TOXICOLOGIA - 04 CRÉDITOS 
 Conceitos básicos. Avaliação toxicológica. Toxicocinética e toxicodinâmica. Toxicologia de 
medicamentos. Análise quali e quantitativa de agentes tóxicos em fluídos biológicos, alimentos e águas, 
incluindo interpretação forense das análises. 
 
40-512 PROGRAMAS DE SAÚDE I A (2 créditos) 
 Saúde e doença. Epidemiologia e saneamento básico. Políticas de saúde. Doenças carenciais. 
Doenças sexualmente transmissíveis. Noções básicas de primeiros socorros. Puericultura e planejamento 
familiar. 
 
40-513 TOXICOLOGIA B (4 créditos) 
 Toxicologia social. Toxicologia ocupacional. Toxicologia de alimentos. Toxicologia ambiental. 
Análise quali e quantitativa de agentes tóxicos em fluídos biológicos, alimentos e águas, incluindo 
interpretação forense das análises. 
 
40-514 ENFERMAGEM NA PROMOÇÃO DA SAÚDE (2 créditos) 
 Conferência de Alma - Ata. I Conferência Mundial de Promoção a Saúde. II Conferência Mundial 
de Promoção a Saúde. III Conferência Internacional de Promoção a Saúde. Conferência Internacional de 
Promoção a Saúde na América Latina. IV Conferência Internacional de Promoção a Saúde. V 
Conferência Internacional de Promoção a Saúde. Enfermagem e a Promoção da Saúde. 
 
40-515 ENFERMAGEM EM SAÚDE COLETIVA I - 06 créditos 
 Abordagem histórica da Saúde Pública. História da Saúde Pública Brasileira; conceitos em saúde 
pública e saúde coletiva; reforma sanitária e criação do SUS, legislação do SUS (Constituição e leis 
complementares); SUS: doutrinas e princípios; análise crítica da condição sanitária brasileira; sistema de 
informação ambulatorial e hospitalar; noções gerais de administração pública direcionadas a área da 
saúde; educação para a cidadania; informação como direito. 
 
40-516 ENFERMAGEM NO CUIDADO DO ADULTO I A (10 créd itos) 
 Cuidado integral de enfermagem a portadores de afecções músculo-esqueléticas, gastrintestinais, 
endócrinas, cárdio-circulatórias, hematológicas, pulmonares, dermatológicas, oftalmológicas, otológicas, 
neurológicas, nefrológicas e geriátricas. Medidas de promoção e de proteção através da educação para a 
saúde e prática supervisionada nas unidades de internação hospitalar e rede pública ambulatorial. 
 
40-517 ENFERMAGEM EM SAÚDE COLETIVA II A (8 crédito s) 



 

  

 Programas e serviços de saúde pública: programa nacional e estadual de atenção a saúde da 
mulher, criança, idoso, trabalhador. Saúde mental. Serviço de dermatologia sanitária. Da 
tisiopneumologia. Das crônico-degenerativas. Programa nacional de imunizações. Educação em saúde. 
Vigilância sanitária e epidemiológica. Programa dos agentes comunitários de saúde e programa da saúde 
da família. 
 
40-518 ENFERMAGEM EM SAÚDE COLETIVA III (4 créditos ) 
 Administração em Saúde Pública. Controle e avaliação de programas. Diagnósticos coletivos de 
saúde. Elaboração de projetos e programas coletivos de saúde. Planejamento técnico e planejamento 
participativo em saúde. Aplicação prática de conhecimentos nas diversas instâncias da organização dos 
serviços públicos de saúde existentes, no Município e Região.  
 
40-519 ENFERMAGEM NO CUIDADO DO ADULTO II A (10 cré ditos) 
 A enfermagem no cuidado ao cliente cirúrgico e sua família no pré, trans e pós-operatório. 
 
40-520 - RELACIONAMENTO INTER E INTRAPESSOAL NOS SERVIÇOS DE SAÚDE (3 
créditos) 
 O processo grupal: concepções contemporâneas. O processo grupal e o trabalho em saúde. Grupos 
Operativos. A enfermagem e o trabalho grupal. Estudo do Desenvolvimento Interpessoal Individual, 
Grupal e Organizacional. Motivação, objetivos, problemáticas (inter-relação, poder, autoridade, 
diferenciação, integração), diagnósticos, administração de conflitos, competência pessoal e interpessoal e 
profissional. 
 
40-521 ENFERMAGEM EM SAÚDE COLETIVA IV - 06 crédito s 
 Modelos de gestão em saúde. Modelo de gestão em saúde - Em defesa da vida. Modelo de gestão 
em saúde - Silos Bahia. Modelo de gestão em saúde - Cidades Saudáveis. 
 
40-522 ENFERMAGEM NO CUIDADO À PACIENTES DE RISCO (8 créditos) 
 Prestar cuidados Integrais de Enfermagem à pacientes portadores de condições clínicas graves 
como doenças cardiovasculares, respiratórias, metabólicas, infecciosas, neurológicas, traumáticas e 
estados de choque. Fazer correlações clínicas, exame físico geral e específico. Desenvolver habilidades 
no manuseio de equipamentos como ventiladores mecânicos, bombas de infusão, equipamentos 
multiparâmetros, desfibriladores elétricos e aparelhos de eletrocardiografia. 
 
40-523 ESTÁGIO SUPERVISIONADO I - B - 27 créditos 
 Desenvolvimento prático dos conhecimentos adquiridos durante o transcurso das disciplinas do 
curso, voltadas para a atuação do enfermeiro no cuidado integral ao ser humano, através da vivência em 
ambiente real de trabalho, que contemplem o planejamento e execução de atividades pertinentes à 
realidade vivida.  
 
40-524 ESTÁGIO SUPERVISIONADO II - B - 27 créditos 
 Desenvolvimento prático dos conhecimentos adquiridos durante o transcurso das disciplinas do 
curso, voltadas para a atuação do enfermeiro no cuidado integral ao ser humano, através da vivência em 
ambiente real de trabalho, que contemplem o planejamento e execução de atividades pertinentes à 
realidade vivida.  
 
40-525 INTRODUÇÃO À FARMÁCIA E PRÁTICAS PROFISSIONA IS (4 créditos) 
 Origem e a história da profissão farmacêutica. Estrutura curricular do curso de farmácia. 
Características e atribuições profissionais do farmacêutico. Ética, legislação e função social do 
farmacêutico. Entidades de classes. Experiências de profissionais farmacêuticos de diferentes áreas e 
atividades observacionais das diferentes áreas de atuação do profissional farmacêutico. 
 
40-526 PATOLOGIA III (3 créditos) 



 

  

 Mecanismos bioquímicos e moleculares de degenerações, lesão e morte celular, inflamação, 
alterações circulatórias, cicatrização, reparo e neoplasias.   
 
40-527 FARMACOGNOSIA III (4 créditos) 
 Generalidades. Fitoterapia e fitoterápicos. Biossíntese de metabólitos secundários. Métodos de 
análise em Farmacognosia visando a caracterização botânica e química. Análise e controle da qualidade 
de drogas vegetais contendo os principais metabólitos secundários de interesse farmacêutico: 
polissacarídeos (gomas, mucilagens e pectinas) e terpenos (diterpenos, lactonas sesquiterpênicas, óleos 
voláteis).  
 
40-528 FARMACOLOGIA C (4 créditos) 
 Alvos para a ação de fármacos, curva dose-efeito, conceitos de agonistas e antagonistas, noções 
dos processos farmacocinéticos, farmacologia do sistema nervoso periférico, analgésicos, anti-
inflamatórios e autacóides, fármacos utilizadas no tratamento de gota e artrite, antibióticos e 
quimioterápicos.   
 
40-529 FARMACOTÉCNICA MAGISTRAL E INDUSTRIAL IV (6 créditos) 
 Introdução à farmacotécnica. Farmacopéias. Formas farmacêuticas líquidas não-estéreis: soluções, 
xaropes, elixires. Preparações de uso nasal e otológico. Formas farmacêuticas semi-sólidas: emulsões, 
suspensões, pastas, pomadas e géis; supositórios e óvulos. Farmacotécnica hospitalar. 
 
40-530 FARMACOGNOSIA IV (4 créditos) 
 Taninos, heterosídeos (flavonóides, antraquinonas, saponinas, cardiotônicos), alcalóides 
(metilxantinas) e cumarinas.   
 
40-531 FARMACOLOGIA D (6 créditos) 
 Fármacos que modificam a atividade do sistema nervoso central, diuréticos, cardiotônicos, 
vasodilatadores, inibidores da enzima conversora de angiotensina, bloqueadores de canais de cálcio, 
antiarrítmicos, antineoplásicos, anovulatórios, antiulcerosos e reguladores da motilidade gastrintestinal. 
Insulina e antidiabéticos orais. 
 
40-532 FARMACOTÉCNICA MAGISTRAL E INDUSTRIAL V (6 c réditos) 
 Formas farmacêuticas sólidas: pós, granulados, cápsulas e comprimidos; formas farmacêuticas de 
liberação modificada: comprimidos revestidos e nanoestruturas; formas farmacêuticas estéreis: injetáveis, 
oftálmicas e nasais. 
 
40-533 ESTÁGIO SUPERVISIONADO NO ÂMBITO FARMACÊUTIC O I - 07 créditos 
 Organização e funcionamento de estabelecimentos de saúde onde ocorre assistência farmacêutica; 
administração de recursos humanos e gestão de medicamentos. 
 
40-534 FARMACOTERAPÊUTICA B (2 créditos) 
 Uso racional de medicamentos. Farmacovigilância. Farmacoterapia em situações especiais. 
Terapia antineoplásica. Farmacoterapia em doenças crônicas e agudas. 
 
40-535 ESTÁGIO SUPERVISIONADO NO ÂMBITO FARMACÊUTIC O II - 07 créditos 
 Manipulação de produtos farmacêuticos e/ou dispensação e assistência farmacêutica. 
 
40-536 FARMÁCIA HOSPITALAR A (4 créditos) 
 Estrutura e organização hospitalar. Atividades desenvolvidas na farmácia hospitalar. Setores 
hospitalares. Clientes da farmácia hospitalar. Seleção e padronização de medicamentos. Comissões e 
serviços interdisciplinares. Serviço de informação sobre medicamentos. Farmacovigilância. Central de 
misturas intravenosas. Farmacotécnica hospitalar. Assistência farmacêutica hospitalar. Programa de 



 

  

Atenção Farmacêutica em pacientes hospitalizados e Programa de AcreditaçãoHospitalar. Atuação 
farmacêutica em terapia antineoplásica. 
 
40-537 TECNOLOGIA FARMACÊUTICA A (5 créditos) 
 Pré-formulação e desenvolvimento de formas farmacêuticas, tipos e processos de purificação de 
água para escala magistral e industrial; boas práticas da fabricação de medicamentos em escala magistral 
e industrial; registro de produtos farmacêuticos; garantia da qualidade; infra-estrutura e educação para 
segurança no trabalho. 
 
40-538 CONTROLE DE QUALIDADE EM MEDICAMENTOS A (4 c réditos) 
 Controle de qualidade, controle fisico-químico, biológico e microbiológico de insumos e formas 
farmacêuticas. Validação de métodos analíticos. Estudo de estabilidade de fármacos. Aspectos legais. 
 
40-539 HEMATOLOGIA CLÍNICA A (4 créditos) 
 Introdução à hematologia, hematopoiese, colheita de material para exames hematológicos; 
técnicas hematológicas, citologia normal do sangue; hemograma, alterações qualitativas e quantitativas da 
citologia do sangue; diagnóstico laboratorial das anemias, leucemias e demais processos patológicos do 
sangue; hemoglobinopatias, hemostasia e coagulação sanguínea. 
 
40-540 MICROBIOLOGIA CLÍNICA A (5 créditos) 
 Processamento de amostras biológicas em microbiologia: coleta, transporte e conservação. 
Patogenia das doenças infecciosas de etiologia bacteriana. Isolamento e identificação de bactérias de 
interesse clínico.  
 
40-541 CONTROLE DE QUALIDADE EM ANÁLISES CLÍNICAS B  (2 créditos) 
 Características dos programas de controle de qualidade, ferramentas da qualidade; fontes de erros 
laboratoriais, padronização de procedimentos, elaboração de amostras controles, controle de qualidade e 
manutenção de equipamentos de laboratórios, precisão, sensibilidade, exatidão, especificidade, 
confiabilidade, variabilidade, estatísticas aplicada na rotina laboratorial, programas de controle de 
qualidade internos e externos, segurança no trabalho, controle de qualidade nos setores de bioquímica, 
hematologia, parasitologia, bacteriologia, imunologia, biologia molecular, controle de não conformidades.  
 
40-542 TOXICOLOGIA C (4 créditos) 
 Introdução à toxicologia, toxicocinética, toxicodinâmica, avaliação toxicológica, toxicologia dos 
medicamentos, toxicologia social, toxicologia ocupacional, toxicologia dos alimentos, toxicologia 
ambiental e toxicologia forense. 
 
40-543 IMUNOLOGIA CLÍNICA B (4 créditos) 
 Avaliação da imunologia humoral e celular: radioimunoensaio; imunoensaio enzimático 
homogêneo; ensaio do imunoadsorvente ligado por enzima (ELISA); ensaios imunofluorimétricos; 
ensaios por turbidimetria e nefelometria; quimiluminescência. Diagnóstico das imunodeficiências. 
Diagnóstico de doenças infecciosas e auto-imunes por métodos sorológicos. 
 
40-544 MICOLOGIA CLÍNICA A (2 créditos) 
 Etiologia, caracterização, diagnóstico laboratorial e tratamento das micoses humanas.  
 
40-545 CITOLOGIA CLÍNICA B (3 créditos) 
 Citologia cérvico-vaginal e uterina, espermograma, citologia do líquido cefalorraquidiano.  
 
40-546 ESTÁGIO SUPERVISIONADO NO ÂMBITO FARMACÊUTIC O III - 33 créditos 
 O aluno deverá optar por uma das áreas de medicamentos, alimentos e análises clínicas. 
Acompanhamento de diferentes processos farmacêuticos, pertinentes à cada área das ciências 
farmacêuticas 



 

  

 
40-547 TÓPICOS ESPECIAIS EM FARMÁCIA (2 créditos) 
 Abordagem de temas atuais em Farmácia, conforme especificidades do momento.  
 
40-548 TÓPICOS ESPECIAIS EM IMUNOLOGIA CLÍNICA (2 c réditos) 
 Marcadores tumorais, métodos moleculares aplicados a diagnóstico imunológico. Conceitos 
básicos de Endocrinologia; sua a área de atuação; natureza química; mecanismo de ação dos hormônios 
gerais e patologias oriundas do hipotálamo; hipófise anterior e posterior; tireóide; paratireóides; pâncreas; 
supra-renais e gônadas masculina e feminina. Metodologias e dosagens avançadas em imunologia. 
 
40-549 TÓPICOS ESPECIAIS EM HEMATOLOGIA CLÍNICA (4 créditos) 
 Hematopoiese, técnicas hematológicas, citologia normal do sangue; hemograma com histogramas, 
alterações da citologia do sangue; diagnóstico laboratorial das anemias, leucemias, coagulopatias e 
hemostasia; imunohematologia, e imunohematologia em banco de sangue. 
 
40-550 COSMETOLOGIA B (4 créditos) 
 Conceitos em cosmetologia; efeitos de ativos sobre a pele; problemas dermatológicos; elaboração 
e legislação de cosméticos. 
 
40-580 REABILITAÇÃO VESTIBULAR (3 créditos) 
 Anatomia e fisiologia do sistema vestibular. Avaliação oculomotora. Avaliação do equilíbrio 
corporal. Testes vestibulares. Vectoeletronistagmografia. Vertigem periférica. Tontura central. Vertigem 
posicional paroxística benigna. Doença de Meniére. Migrânea. Síndrome vestibular periférica deficitária. 
Síndrome vestibular periférica irritativa. Tratamento fisioterapêutico através de manobras específicas. 
 
40-581 NUTRIÇÃO FUNCIONAL (2 créditos) 
 A disciplina trabalha aspectos bioquímicos e funcionais de cada indivíduo, desenvolvendo 
intervenções individualizadas para restaurar o equilíbrio fisiológico e bioquímico de cada pessoa. 
Embasada na pesquisa científica e sua aplicação clínica busca equilibrar e compreende a interação 
existente entre todos os sistemas do corpo humano em conjunto com as características dos nutrientes. 
 
 
 


