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MATRIZ CURRICULAR 2013 
 

 

 

1º Período 

Disciplinas 
Carga Horária 

Semestral 

Anatomia Humana 72 
Biologia Celular 54 
Química Geral e Inorgânica 54 
Cálculo 36 
Física Aplicada a Farmácia 36 
Introdução as Ciências Farmacêuticas 36 
Metodologia da Pesquisa 36 
Leitura e Produção de Texto 36 

TOTAL 360 

 
2º Período 

Disciplinas 
Carga Horária 

Semestral 

Histologia e Embriologia Humana 54 
Química Orgânica 54 
Genética Básica 36 
Biofísica 36 
Informática Instrumental 36 
Fisiologia Humana 72 
Bioética e Biossegurança 36 
Inglês Instrumental 36 

TOTAL 360 

 
3º Período 

Disciplinas 
Carga Horária 

Semestral 

Química Analítica 54 
Físico-Química 54 
Microbiologia Básica 54 
Imunologia Básica 54 
Bioquímica Básica Celular 54 
Parasitologia Humana 54 
Saúde Pública e Epidemiologia 36 

TOTAL 360 

 
4º Período 

Disciplinas 
Carga Horária 

Semestral 

Farmacotécnica 54 
Patologia 54 
Farmacologia 72 
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Toxicologia 54 
Tecnologia Farmacêutica 36 
Deontologia e Legislação Farmacêutica 36 
Química Farmacêutica 54 

TOTAL 360 

5º Período 

Disciplinas 
Carga Horária 

Semestral 

Análise Orgânica e Instrumental 54 
Farmacognosia 54 
Bioquímica Clínica 72 
Citologia clínica 72 
Cosmetologia 72 
Sociologia Aplicada a Farmácia 36 

TOTAL 360 

 
6º Período 

Disciplinas 
Carga Horária 

Semestral 

Fitoterapia 36 
Bromatologia 54 
Farmácia Hospitalar 54 
Hematologia Clínica 72 
Bacteriologia e Micologia Clínica 54 
Física Industrial Farmacêutica 36 
Imunologia Clínica 54 

TOTAL 360 

 
7º Período 

Disciplinas 
Carga Horária 

Semestral 

Psicologia 36 
Tecnologia de Alimentos 54 
Parasitologia Clínica 54 
Administração e Gestão em Serviços de Saúde 36 
Controle Físico-Químico e Gestão de Qualidade de 
Fármacos e Medicamentos 72 
Estágio Supervisionado em Assistência a Farmácia 
I 108 

TOTAL 360 

 
8º Período 

Disciplinas 
Carga Horária 

Semestral 

Processamento e Conservação de Alimentos 72 
Controle de Qualidade de Laboratórios de Análises 
Clínicas 54 
Síntese Orgânica de Fármacos 54 
Enzimologia e Tecnologia de Fermentação 54 
Estágio Supervisionado em Assistência a Farmácia 
II 126 

TOTAL 360 
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9º Período 

Disciplinas 
Carga Horária 

Semestral 

Optativa 54 
Estágio Supervisionado em Produção de 
Medicamentos 72 
Estágio Supervisionado em Alimentos 72 
Estágio Supervisionado em Análises Clínicas I 126 
Estágio Supervisionado em Farmácia Hospitalar 126 

TOTAL 450 

 
10º Período 

Disciplinas 
Carga Horária 

Semestral 

Optativa II 54 
Trabalho de Conclusão de Curso 36 
Vigilância Sanitária e Saúde Ambiental 72 
Estágio Supervisionado em Farmácia de 
Manipulação 108 
Estágio Supervisionado em Análises Clínicas II 126 

TOTAL 396 

 
 

RESUMO DAS ATIVIDADES PARA CONCLUSÃO DO CURSO DE FARMÁCIA 

Disciplinas de Currículo Pleno 2.826 

Estágio Curricular Supervisionado Obrigatório 864 

Atividades acadêmico-científico-culturais 200 

Trabalho de Conclusão de curso 36 

Trabalho de Conclusão de curso – orientação 80 

Carga Horária – Total 4.006 
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EMENTAS 
 

1º PERÍODO 
 
Anatomia                                                                                                                                              
1°Sem /3/54 
Ementa : 
Introdução à Anatomia humana, objetivando o conhecimento básico do corpo humano: Posição 
anatômica, planos do corpo humano, constituição óssea e princípios da construção e 
funcionamento dos diversos sistemas orgânicos. Nomenclatura e conhecimento anatômico 
básico dos sistemas: circulatório, respiratório, muscular esquelético e articular, digestório e 
genito-urinário. Anatomia do sistema nervoso, noções gerais.   
 

Biologia Celular (Citologia) 
1°Sem /3/54 
Ementa 
Conceitos teóricos sobre evolução celular, Célula procarionte e eucarionte. Estrutura 
organizacional, função dos componentes da célula: Membrana plasmática, citoplasma e suas 
organelas, citoesqueleto e núcleo.  Funcionamento celular: mitocôndria e respiração celular, 
núcleo interfásico e o armazenamento e transferência de informações genéticas, noções sobre 
divisão celular, compartimentalização e transportes intracelulares. 
 

Química Geral e Inorgânica  
1°Sem /3/54 
Ementa :   
Estrutura atômica da matéria e classificação periódica dos elementos. Modelos atômicos e 
ligações químicas. Soluções, estequiometria e introdução ao equilíbrio químico. Funções 
(ácidos, sais e bases) e reações químicas inorgânicas. Uso de compostos inorgânicos na 
indústria farmacêutica e de cosméticos. Química nuclear. 
 

Cálculo                                                                                                                                                 
1° Sem/2/36 
Ementa: 
Conceitos de matemática aplicados à farmácia. Números reais, exponenciais e logaritmos. 
Funções, gráficos e curvas. Funções de densidade e probabilidade. Máximos e mínimos, 
limites, equações e inequações em função de uma variável. Noções de derivadas e integrais. 
 

Física aplicada à farmácia 
1° Sem/2/36 
Ementa:          
Conhecimentos teóricos e aplicações práticas de métodos físicos dentro das ciências 
farmacêuticas. Operações e conversões físicas. Sistemas de Unidades. Aparelhos volumétricos 
e densimetria. Propriedade dos fluidos e viscosidade. Espectros de luz, refratometria e 
espectrofotometria. Pressão. Tensão superficial. Lentes e instrumentos ópticos. Balanças e 
pesagem. Exatidão e precisão. 
 

Introdução às ciências farmacêuticas 
1° Sem/2/36 
Ementa:                                                                                                 
O Farmacêutico, histórico e definições. Introdução ao conhecimento científico e social 
relacionado ao uso de medicamentos. Informações sobre campo de trabalho em todas as 
áreas das ciências farmacêuticas. Introdução a métodos de interação entre profissional de 
saúde e paciente e análise de aspectos regionais e étnico-raciais no exercício da profissão 
farmacêutica. Princípios da atenção farmacêutica. 
 

Metodologia da pesquisa 
1° Sem/2/36 
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Ementa:             
Técnicas de pesquisa em Farmácia. A Ciência: conhecimento científico, o método e a pesquisa 
científica. Pesquisa bibliográfica. Uso da biblioteca e das bases de dados virtuais. Diretrizes 
para elaboração e apresentação de trabalhos. Projeto de pesquisa. Comunicação científica. 
Como elaborar monografia e artigos científicos. 
 

Leitura e produção de texto 
1° Sem/2/36 
Ementa:      
Leitura ativa, analítica, crítica e interpretativa de textos. Planejamento e produção de resumos, 
resenhas críticas e textos dissertativo-argumentativos. Noções de literatura. Tópicos 
gramaticais. Revisão de enunciados a partir de aspectos como: coesão, coerência, clareza, 
concisão, consistência e progressão temática.  
 
 

2º PERÍODO 
 

Histologia e Embriologia 
2° Sem/3/54 
Ementa:                    
Estudo da anatomia microscópica dos quatro tecidos fundamentais e suas variedades: tecido 
epitelial, tecido conjuntivo, tecido muscular, tecido nervoso e de característica especiais 
(cartilaginoso, ósseo, adiposo, hematopoiético). Ênfase morfofuncional e interdependência 
tecidual. Sistema endócrino, reprodutor masculino e feminino. Gametogênese. Fecundação, 
segmentação, gastrulação, neurulação. Diferenciação dos folhetos embrionários. Anexos 
embrionários. 
 

Química orgânica 
2° Sem/3/54 
Ementa:                    
Características estruturais e eletrônicas de substâncias orgânicas. Estudo das propriedades 
químicas dos diferentes grupos funcionais. Nomenclatura dos compostos orgânicos. Reações 
orgânicas, Isomeria, estereoquímica. Noções de Síntese orgânica. 
 

Genética básica 
2ºSem/2/36 
Ementa:     
 Introdução à genética, Leis de Mendel. Bases químicas e físicas da hereditariedade. Herança 
menoibrida e diíbrida. Mapeamento genético de cromossomos. Controle da expressão gênica. 
Estudo das anomalias hereditárias a nível molecular, morfológico e fisiológico. Inter-relação 
entre genética e patologias: Erros inatos do metabolismo, câncer, anemias hereditárias. 
Tecnologia do DNA recombinante no diagnóstico e tratamento da saúde. Teratogênese e 
farmacogenética.  
 

Biofísica                                                                                                                          
2ºSem/2/36 
Ementa:     
Métodos biofísicos do estudo de soluções, membranas biológicas (estrutura e função): 
bioeletrogênese (biopotenciais); pH e tampões em sistemas biológicos. Biofísica da circulação 
sanguínea (hemodinâmica); aspectos físicos das trocas gasosas. Biofísica da função renal. 
Física da visão e audição. Radiobiologia. 
 

 
 
 
Informática aplicada à farmácia 
2ºSem/2/36 
Ementa:                                                                
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Introdução à informática. Programas básicos: Windows, Word, Excel (introdução a estatística, 
fórmulas), gráficos e tabelas, PowerPoint (criação de apresentações multimídia), tecnologia 
HTML, inferência computacional. Uso de computadores em redes de computadores, 
compartilhamentos de arquivos. Utilização de alguns recursos da informática voltados para a 
área de saúde (banco de dados, planilhas, recursos disponíveis na Internet, edição de textos). 
 

Fisiologia                                                                                                                                         
2ºSem/2/36                                                    
Ementa:                                                                
Estudo e integração das funções de vários órgãos e sistemas do corpo humano, utilizando os 
conceitos e os princípios especiais necessários à compreensão da Fisiologia humana. Sistema 
nervoso, sistema circulatório (funcionamento do coração e regulação da pressão arterial), 
sistemas musculares, sistema respiratório (mecânica e regulação da respiração e trocas 
gasosas), sistema renal (formação da urina e excreção das substâncias), fisiologia dos 
processos digestórios, sistema endócrino, fisiologia e células sanguíneas. 
 

Bioética e Biossegurança 
2ºSem/2/36   
Ementa:                                                                                                                                
Introdução a bioética e sua inserção no contexto humano. Bioética em pesquisa com animais; 
bioética em pesquisa com humanos e relacionados a novos fármacos. Princípios bioéticos em 
pesquisa. Noções básicas sobre biossegurança nos laboratórios de ensino e de pesquisa Boas 
práticas laboratoriais, legislação e normatização da biossegurança, níveis e laboratórios de 
contenção, risco biológico. Atendimento em acidentes e situações de emergência. Sinais vitais. 
Curativos, injeções, intoxicações, queimaduras e asfixia. 
 

Língua estrangeira instrumental 
2ºSem/2/36                         
Ementa: 
Treinamento para aquisição prática de estratégias para leitura e compreensão de textos em 
língua inglesa, através do uso de textos autênticos, obtidos a partir de bases de dados de 
domínio público da área da farmácia. Estudo sistemático de vocabulário técnico e estruturas 
gramaticais básicas. 
 

3º PERÍODO 
 

Química Analítica quantitativa e qualitativa   
3°Sem/3/54           
Ementa: 
Princípios de química analítica qualitativa e quantitativa: Reações analíticas. Lei de ação das 
massas. Lei da diluição de Ostwald. Efeito do íon comum. Produto de solubilidade e suas 
aplicações analíticas. Estudo de complexos de importância analítica. Produto iônico da água. 
Conceito de pH. Soluções tampão. Amostragem e preparação de amostras para análises; 
análise gravimétrica; análise titulométrica de neutralização, de precipitação, complexação e de 
óxido- redução. 
 

Físico química 
3°Sem/3/54                 
Ementa: 
Visão geral da físico química como ciência e sua aplicação nas ciências farmacêuticas. 
Importância do estudo cinético e termodinâmico da matéria em seus estados de agregação; 
gasoso, líquido e sólido. Propriedades termodinâmicas de substâncias puras. Propriedades 
coligativas. Lei empírica e teoria cinética dos gases. Equilíbrio químico. Colóides.  
 

Microbiologia básica 
3°Sem/2/36                           
Ementa: 
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Histórico da microbiologia. Métodos de esterilização. Morfologia, citologia e fisiologia para 
classificação bacteriana. Métodos de coloração básica para diferenciação bacteriana. Virologia 
e micologia básica. 
 

Imunologia básica 
3°Sem/2/36                                              
Ementa: 
Conhecimento de células e tecidos relacionados com as defesas do organismo. Imunidade 
específica e inespecífica. Anticorpos. Sistema complemento. Interação antígeno anticorpo. As 
interações e as funções celulares, reações mediadas por células. Imunogenética. Estudo das 
substâncias capazes de desencadear resposta imune e dos anticorpos e linfócitos envolvidos 
especificamente com esta resposta; os mecanismos relacionados com reações de 
hipersensibilidade observadas nos organismos; os mecanismos envolvidos em reações de 
rejeição. Instalação de doenças autoimunes. 
 

Bioquímica básica 
3°Sem/3/54                          
Ementa: 
Importância da água em sistemas biológicos; Química, biossíntese e função de carboidratos, 
lipídios, aminoácidos e nucleotídios principais biomoléculas estruturais e seus monômeros.  
Enzimas e cinética enzimática. Cofatores enzimáticos.  
 Vias metabólicas e de transferência energética, anabolismo e catabolismo. Oxidações de 
carboidratos, ácidos graxos e aminoácidos.  Fosforilação oxidativa. Integração e regulação 
hormonal do metabolismo em mamíferos. Fosforilação oxidativa.  Bioenergética 
 

Parasitologia básica 
3°Sem/3/54                                          
Ementa: 
Introdução ao estudo do parasitismo, conceito ecológico e bioquímico do parasitismo. Biologia 
básica dos parasitas, com ênfase nos que interessam à patologia humana, considerando os 
ciclos biológicos, os mecanismos implicados no parasitismo e os aspectos taxonômicos, 
fisiológicos, ecológicos e evolucionários de Protozoários, Helmintos e Artrópodes. Patogenia e 
patologias relacionadas, interação parasito-hospedeiro. 
 

Saúde Pública e Epidemiologia 
3°Sem/2/36                                                                
Ementa: 
O processo de saúde/ doença. Representação e práticas em saúde/doença. História natural da 
doença. Políticas de saúde e sociedade. Construção do SUS. Descentralização: distritalização 
e municipalização das ações e dos serviços em saúde pública. Política nacional de atenção 
básica. Epidemiologia: conceito, métodos e técnicas. Financiamento e orçamento do SUS. 
Política nacional de atenção farmacêutica: Sistema de incentivo à assistência farmacêutica 
básica, relação nacional de medicamentos essenciais; programa nacional de uso racional de 
medicamentos; medicamentos estratégicos, atenção básica e excepcional. Legislação normas 
e portarias que regulamentam o programa de atenção farmacêutica. Sistema laboratorial do 
SUS. Políticas de saúde e o papel do farmacêutico no SUS: ações na vigilância em saúde, 
vigilância sanitária, epidemiológica e na atenção básica. Controle social: conferências e 
conselhos de saúde. Saúde Pública e o meio ambiente. 
 

4º PERÍODO 
 
Farmacotécnica                                                                                                                         
4°Sem/3/54                                           
Ementa: 
Conceitos fundamentais, histórico, importância e divisão da farmacotécnica. Conceito de 
insumos farmacêuticos. Considerações gerais sobre o desenvolvimento farmacotécnico. 
Farmacopéias. Boas práticas de manipulação e laboratório aplicados à farmácia magistral. 
Formas farmacêuticas obtidas por dispersão molecular e divisão mecânica. Formas 
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farmacêuticas extrativas. Estudo técnico e manipulação de fórmulas nas várias formas 
farmacêuticas (pós, cápsulas, granulados, comprimidos, emulsões, (suspensões, pomadas, 
supositórios, injetáveis, oftálmicos e nasais).  Acondicionamento, embalagem e controle do 
processo. Análise de prescrições médicas. 
 

Patologia                                                                                                                               
4°Sem/2/36                  
Ementa: 
Saúde e doença, Introdução ao estudo da patologia, alterações morfológicas macroscópicas e 
microscópicas. Princípios básicos do desenvolvimento e precipitação das patologias. 
Processos adaptativos, lesões celulares reversíveis e irreversíveis. Processos inflamatórios 
agudos e crônicos. Alterações hidrodinâmicas e circulatórias. Alterações do crescimento e da 
diferenciação celular.   
 

Farmacologia                                                                                                                               
4°Sem/4/72                            
Ementa: 
Introdução e conceitos em farmacologia. Estudo da farmacocinética: propriedades físicas e 
químicas, absorção, distribuição, biotransformação e eliminação. Farmacodinâmica. Estudo 
farmacodinâmico dos fármacos que atuam sobre: Sistema nervoso autônomo e central, 
respiratório, digestório, cardiovascular, renal, farmacologia endócrina, farmacologia da dor e 
inflamação, quimioterápicos e antibacterianos. Interações medicamentosas. Variação 
individual. Efeitos colaterais e propriedades terapêuticas. 
 

Toxicologia                                                                                                                                    
4°Sem/3/54                                          
Ementa: 
Métodos de análise empregados em toxicologia: fundamentos e aplicações relacionados à área 
da toxicologia alimentar, medicamentosa e social.  Discussões dos efeitos, monitoração e 
avaliação dos contaminantes (agentes tóxicos) encontrados na: atmosfera (poluentes: 
monóxido de carbono, óxido de enxofre, hidrocarboneto, material particulado); água 
(contaminação por metais pesados e agrotóxicos) e solo (contaminação por metais pesados e 
agrotóxicos); ambientes de trabalho (solventes orgânicos, metais pesados, agentes 
metemoglobinizantes); ambiente domiciliar (produtos de limpeza e toxinas existentes em 
algumas plantas ornamentais). Medidas individuais e coletivas para a prevenção da 
contaminação. Bases da toxicologia, toxicocinética, toxicodinâmica, áreas de atuação, 
principais toxicantes. Aspectos analíticos das principais drogas de abuso consumidas no Brasil. 
 

Tecnologia farmacêutica 
4°Sem/2/36                                                            
Ementa: 
Introdução a Tecnologia Farmacêutica. Estrutura organizacional da Indústria Farmacêutica.  
Boas Práticas de Fabricação de Medicamentos e Validação de Processos. Água na indústria 
farmacêutica. Esterilização de área limpa. Aspectos Gerais para o Desenvolvimento de 
Medicamentos. Estabilidade de Medicamentos. Desenvolvimento e Fabricação de Formas 
Farmacêuticas: líquidas não-estéreis, líquidas estéreis, plásticas, semi sólidas e sólidas, 
sistemas de revestimento de sólidos, sistemas de liberação controlada. Introdução ao envase e 
controle de embalagens para produtos farmacêuticos. Comportamento Reológico e 
Viscosidade. 
 

Deontologia e Legislação farmacêutica 
4°Sem/2/36                                                            
Ementa:                                                                                
Compromisso social do farmacêutico frente à realidade nacional e à política de saúde. 
Interpretação das leis que regem o exercício profissional farmacêutico; análise do código de 
ética profissional; registro dos estabelecimentos farmacêuticos nos órgãos competentes; 
escrituração de medicamentos entorpecentes e psicotrópicos nos livros próprios. Legislação 
farmacêutica. Responsabilidade do profissional farmácia. A moral fundamental e a deontologia 
da farmácia. 
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Química farmacêutica 
4°Sem/3/54                                          
Ementa: 
Gênese dos fármacos. Propriedades físico-químicas e estruturais e relação estrutura/atividade. 
Mecanismo de ação molecular. Estudo das metodologias de planejamento e obtenção de 
novos fármacos.  Química farmacêutica das principais classes de fármacos: colinérgicos, 
hipnoanalgésicos, anti-histamínicos, antimicrobianos, depressores do SNC, estimulantes do 
SNC, AINES, corticosteróides e hormônios sexuais. Interações farmacológicas com 
embalagens. 
 

5º PERÍODO 
 

Análise orgânica e instrumental   
5°Sem/2/36                                                   
Ementa: 
Métodos químicos de análise. Métodos cromatográficos. Cromatografia camada delgada, 
cromatografia gasosa, cromatografia líquida de alta eficiência (HPLC). Eletroforese. Métodos 
espectroscópicos: espectroscopia UV-VIS. Espectroscopia de absorção no infravermelho, 
espectroscopia de absorção atômica, tópicos em ressonância magnética nuclear de próton e 
carbono 13. Métodos eletroquímicos, voltimétricos, potenciométricos e condudimétricos. 
Técnicas de purificação de água: destilação simples, osmose reversa, deionização. 
 

Farmacognosia                                                                                                                               
5°Sem/2/36                                                                  
Ementa: 
Princípios de farmacobotânica. Histoquímica e anatomia vegetal. Taxonomia. Métodos gerais 
em farmacognosia visando à caracterização botânica e química, análise e controle de 
qualidade de fármacos vegetais, contendo os principais metabólitos secundários de interesse 
farmacêutico: Carboidratos, ácidos orgânicos, óleos fixos, óleos essenciais, iridóides, 
sesquiterpenos, diterpenos, triterpenos, esteróides, tetraterpenos, glicosídeos cardiotônicos, 
taninos, flavonóides, antocianos, cromonas, xantonas, antraquinonas, cumarinas, 
polissacarídeos, saponinas, alcalóides. Abordagem fitoquímica. 
 

Bioquímica clínica 
5°Sem/3/54                                                                                 
Ementa: 
Bioquímica clínica e inter-relações metabólicas do sangue e líquidos biológicos. Exploração 
bioquímica das principais vias metabólicas do organismo e avaliação das funções renais, 
hepáticas, pancreáticas. Estudo da fisiopatologia das principais patologias de interesse médico 
e interpretação clínica de suas investigações. Utilização de técnicas analíticas e utilização de 
equipamentos do laboratório de análises clínicas. Controle de qualidade em bioquímica clínica. 
Estudo e pesquisa de doenças metabólicas com levantamento bibliográfico. 

 
Citologia clínica 
5°Sem/3/54                                                                                                                                                                                                                                      
Ementa: 
Introdução ao estudo da citologia clínica com abordagem principal na pesquisa das secreções 
e excreções; líquidos cavitários; líquido cefalorraquidiano; líquido seminal (espermograma), 
urinálise; citologia cérvicovaginal (Papanicolau).  Citologia hormonal e oncótica. Critérios de 
malignidade. Citologia de exudatos e transudatos. 

 
Cosmetologia                                                                                                                                    
5°Sem/3/54                                                                                                         
Ementa: 
Anatomia e fisiologia cutânea, associados ao envelhecimento cutâneo. Fundamentos teóricos e 
práticos para o desenvolvimento das formulações cosméticas: cosméticos para higiene, 
cosméticos protetores, cosméticos reparadores, cosméticos decorativos e correlatos. 
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Dermocosmetologia e dermopatocosmetologia visando risco e benefício. Assuntos regulatórios: 
BPFs, registro de produtos, legislação, estabilidade e prazo de validade. Eficácia e segurança 
de cosméticos. 
 

Sociologia aplicada à farmácia 
5°Sem/2/36                                                                                                                                                                 
Ementa: 
Estuda os fundamentos teóricos, filosóficos e conceituais das Ciências Sociais (Antropologia, 
Ciência Política e Sociologia), bem como sua aplicabilidade como recurso analítico ao contexto 
nacional e internacional para a compreensão dos fenômenos sociais, políticos e culturais das 
sociedades contemporâneas, em especial da sociedade brasileira. 
 

6º PERÍODO 
 

Fitoterapia                                                                                                                                         
6°Sem/2/36                                                                                                                                                                          
Ementa: 
Introdução à Fitoquímica. Estudo das plantas do ponto de vista terapêutico. Aplicações 
terapêuticas e farmacodinâmicas dos principais grupos botânicos de interesse terapêutico, 
Técnicas de Colheita e Secagem. Métodos de extração, purificação, isolamento e identificação 
de compostos. Controle de qualidade de matéria prima e produtos fitoterápicos.  
 

Bromatologia                                                                                                                                 
6°Sem/3/54                                                                                                                                                                                                   
Ementa: 
 Introdução à Bromatologia e Análise de Alimentos. Composição, propriedades e atributos de 
qualidade dos alimentos. Grupos de alimentos. Aditivos em alimentos. Alimentos para fins 
especiais. Legislação de alimentos no Brasil. Determinação quantitativa das frações 
centesimal: mineral, glicídica, lipídica, proteica, extrato etéreo, umidade e fibra alimentar. Água 
para o preparo e manipulação dos alimentos. Amostragem de alimentos. Sistemas de garantia 
de qualidade em laboratórios de análises de alimentos. Noções de segurança em laboratórios 
de análise de alimentos. Avaliação da rotulagem de produtos alimentícios. Procedimentos 
gerais para análise de alimentos. Análise percentual e fiscal de alimentos. Gestão de 
tratamentos de resíduos de laboratório de análises de alimentos. 
 
 

Farmácia hospitalar 
6°Sem/3/54                                                                                                                                                                                                   
Ementa: 
Situação atual e seus determinantes. Elementos de administração. Suprimento de materiais e 
medicamentos; padronização, aquisição, armazenamento, controle de qualidade, controle de 
estoque e dispensação de medicamentos e material médico-hospitalar. Participação do 
farmacêutico nas comissões de controle de infecção hospitalar, farmacovigilância, 
farmacoterapêutica e nutrição parenteral; Integração do farmacêutico à equipe multiprofissional 
da área da saúde, através de uma assistência voltada para o uso correto dos medicamentos e 
seus correlatos e Legislação aplicada à farmácia hospitalar. 
 

Hematologia clínica  
6°Sem/3/54                                                                                                                                                                                                                                                            
Ementa: 
Introdução à hematologia laboratorial, coleta do material, anticoagulantes, elementos figurados 
do sangue, plasma e soro. Fisiologia leucocitária, alterações reacionais dos leucócitos, 
patologias leucocitárias. Técnicas hematológicas básicas. Citologia hematológica. Investigação 
laboratorial das anemias hemolíticas e não hemolíticas. Investigação laboratorial das 
neoplasias hematológicas. Investigação laboratorial das doenças hemorrágicas de causas 
vasculares e plaquetárias. Investigação laboratorial das coagulopatias e doenças hemorrágicas 
por aumento da atividade fibrinolítica. Imunologia dos elementos figurados do sangue. Banco 
de sangue. Estatística e aplicação de controle de qualidade em hamatologia. 
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Bacteriologia e micologia clínica 
6°Sem/2/36                                                                                                                                                                                                                                                                  
Ementa: 
Princípios básicos de Microbiologia e Micologia Médica e princípios gerais de diagnóstico 
laboratorial. Mecanismos da patogênese bacteriana, bactérias e fungos patogênicos para o 
homem. Processamento de materiais patológicos em microbiologia clínica: coleta, transporte e 
conservação. Técnicas microscópicas para diagnóstico microbiológico; confecção de 
esfregaços (métodos de coloração e outras técnicas de observação direta de microrganismos). 
Controle de qualidade e segurança no Laboratório de Microbiologia e micologia Clínica. Prova 
de sensibilidade às drogas antimicrobianas 
 

Física industrial farmacêutica 
6°Sem/2/36                                                                                                                                                                                                                                                                                
Ementa: 
Introdução à física industrial. Princípios da produção em escala industrial. Operações 
mecânicas e físicas em indústria farmacêutica e alimentícia. Equipamentos industriais. 
Propriedades, manuseio e transporte de sólidos. Redução de tamanho. Mistura de sólidos e 
pastas. Separação: filtração, centrifugação, tamização e outros. Secagem, evaporação, 
liofilização. Balanço da massa. Balanço de energia. 
 

Imunologia clínica 
6°Sem/2/36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Ementa: 
Aplicação da imunologia no diagnóstico e prognóstico de doenças infecciosas, auto-imunes, de 
imunodeficiência e de distúrbios proliferativos. Estudo dos anticorpos monoclonais e policlonais 
e suas aplicações no diagnóstico imunológico laboratorial. Reações antígeno-anticorpo. Imuno-
hematologia eritrocitária. Fundamentos de imunodiagnóstico. Hipersensibilidades. Doenças 
auto-imunes e diagnóstico. Deficiências imunológicas. Imunologia em transplante e tumores. 
Reações de hemaglutinação e imunoenzimáticos. Vacinas e profilaxia. 
 
 
 
 

7º PERÍODO 
 

Psicologia                                                                                                                                        
7°Sem/2/36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Ementa: 
Evolução histórica e teorias da psicologia. Ciclo vital. Conflitos e mecanismos de defesa. 
Funções psíquicas. Psicologia nas instituições de saúde. Psicologia no âmbito profissional 
farmacêutico. Inteligência emocional nas relações humanas. Técnicas de comunicação. 
 

Tecnologia de alimentos 
7°Sem/3/54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Ementa: 
Processos técnicos e industriais envolvidos na produção de alimentos. Controle de qualidade 
físico-químico e microbiológico de alimentos naturais e industrializados, com ênfase na 
fiscalização e importância para a saúde pública. Contaminação de alimentos. Princípios gerais 
de conservação e industrialização de alimentos. Tecnologia de vegetais. Alimentos funcionais. 

 
Parasitologia clínica 
7°Sem/3/54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Ementa: 
Métodos de colleita de material e técnicas de laboratório aplicadas ao diagnóstico das doenças 
causadas por endo e exoparasitas humanos. Enteroparasitoses. Técnicas de intra-
dermorreação. Métodos de diagnóstico das protozooses. Levantamentos parasitológicos. 
Patogenia e clínica parasitológica. 
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Administração e gestão em serviços da saúde 
7°Sem/2/36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Ementa: 
Conceitos fundamentais de economia e administração e importância das organizações na área 
farmacêutica. O administrador e suas funções nas empresas farmacêuticas. Processo 
administrativo das organizações farmacêuticas. Fundamentação teórica, análise econômico-
financeira e contábil de uma empresa. Desenvolvimento de recursos humanos. Administração 
de marketing. Aspectos legais. 
 

Controle físico químico e gestão da qualidade de fármacos e 
medicamentos 
7°Sem/3/54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Ementa: 
Conceito integral de qualidade Organização do laboratório de controle de qualidade (estrutura e 
metodologias). Análises quantitativas e qualitativas de matéria primas, produtos acabados e 
embalagens. Monitorização ambiental. Controle de sala estéril,  
produtos estéreis e não estéreis. Ensaios microbiológicos. Pesquisa de pirogênio em produtos 
injetáveis. 
 

Estágio supervisionado em assistência à farmácia I 
7°Sem/108                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Ementa: 
Conhecimento do fluxograma da farmácia de dispensação. Atividades práticas sob a forma de 
estágio, supervisionadas, relativas à atuação do profissional farmacêutico. Estudo dos 
diferentes campos e das formas de atuação do profissional farmacêutico. Introdução ao 
desenvolvimento das atividades práticas profissionalizantes. Conceitos fundamentais da 
relação interpessoal, teoria e prática do relacionamento profissional e ético com integração a 
conhecimentos gerais do funcionamento e organização de empresas farmacêuticas, 
capacitando o acadêmico a participar de equipes multidisciplinares em saúde.  
 

8º PERÍODO 
 
Processamento e conservação de alimentos 
8°Sem/2/36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Ementa: 
Processos básicos relacionados às conservas em geral, alimentos lipídicos e proteicos, 
produtos lácteos, frutos e vegetais, entre outros. Técnicas de conservação (temperatura, 
aditivos, fermentação, defumação, desidratação, salga) e modificação do valor nutritivo. Análise 
e influência microbiológica na contaminação alimentar. Operações unitárias básicas na 
indústria de alimentos. Atividade de água em alimentos.  Efeito do tratamento térmico sobre o 
valor nutritivo de alimentos. Reações de deterioração de lipídeos em alimentos. Reações de 
escurecimento em alimentos. 
 

Controle de qualidade de laboratório de análises clínicas 
8°Sem/2/36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Ementa: 
Controle de qualidade em: bioquímica clínica, sorologia, exames citológicos, hematologia, 
parasitologia, bacteriologia, toxicologia. Sistemas informatizados. Implementação e aplicação 
de sistemas de qualidade e garantia de qualidade 

 
Síntese orgânica de fármacos 
8°Sem/3/54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Ementa: 
Realizar análise via úmida e espectroscópica na região do Infravermelho e ressonância 
magnética nuclear de prótons de fármacos e outros compostos orgânicos; sintetizar compostos 
com atividade farmacológica e caracterização via espectroscópica. 
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Enzimologia e tecnologia das fermentações 
8°Sem/3/54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Ementa: 
Fundamentos em enzimologia. Cinética enzimática. Emprego de enzimas em biotecnologia. 
Conceituação e práticas de laboratório de microbiologia industrial, mostos, esterilização, 
filtração. Produção, purificação de enzimas e suas aplicações em: Análises clínicas, fármacos e 
medicamento, alimentação e nutrição. 
 

Estágio supervisionado em assistência à farmácia II 
8°Sem/126           
Ementa: 
Proporcionar ao acadêmico a vivência e a aplicação dos conhecimentos adquiridos através da 
atuação nas áreas farmacêuticas da dispensação Diferentes etapas do ciclo logístico de 
medicamentos. Uso racional de medicamentos para as patologias mais prevalentes em 
atendimento ambulatorial. Aplicação dos conhecimentos em atividades de assistência 
farmacêutica. Administração pessoal e financeira. Armazenamento e controle de estoque de 
medicamentos. Dispensação de medicamentos. Dispensação e controle de substâncias 
psicotrópicas e entorpecentes. Farmacoepidemiologia. Procedimentos assistenciais em saúde. 
 

9º PERÍODO 
 

Estágio supervisionado em produção de medicamentos 
9°Sem/72                                             
Ementa: 
Estágio curricular conforme o Regimento de Estágios estabelecido pelo Colegiado do Curso de 
Farmácia. Este estágio será realizado em Indústrias de medicamentos, cosméticos, 
fitoquímicos e/ou produtos obtidos por biotecnologia nas áreas de produção e/ou controle de 
qualidade e/ou registro e/ou pesquisa e desenvolvimento, supervisionado por professores 
orientadores de estágio. 
 

Estágio Supervisonado em Alimentos 
9°Sem/72                                                         
Conhecimento “in loco” de processo produtivo nas indústrias de alimentos. Desenvolvimento de 
análises físico-químicas, microbiológicas e sensoriais. Fundamentação da Legislação atual em 
todos os grupos, desde alimentos para fins especiais até suplementos alimentares. 
Conhecimento da operacionalização das técnicas de Higiene e Sanitização na Indústria. 
 

Estágio Supervisonado em Análises Clínicas I  
9°Sem/126                                                                        
Ementa: 
Integração do aluno em Laboratório de Análises Clínicas. Conhecimento do fluxograma de 
funcionamento do laboratório de análises clínicas. Aprimoramento das técnicas de coleta. 
Contatos iniciais com a Execução das análises clínicas: Microbiologia Clínica, Imunologia 
Clínica, Bioquímica Clínica, Hematologia Clínica, Parasitologia Clínica, Micologia Clínica, 
Toxicologia, Uroanálise, Citologia Clínica.  
 

Estágio Supervionado em Farmácia Hospitalar  
9°Sem/108                                                                                        
Ementa: 
Noções Práticas de estrutura e organização hospitalar e da Integração farmáciahospital- 
Sistema público de saúde. Rotinas operacionais do serviço de farmácia hospitalar. Atividades 
de padronização de medicamentos e correlatos e de gestão de estoque. Rotinas operacionais 
da Central de abastecimento farmacêutico e de distribuição de Materiais médico-hospitalares. 
Sistemas de dispensação de medicamentos e correlatos. Desenvolvimento prático de 
farmacotécnica hospitalar. Noções de aplicação da Farmacoeconomia. Atividades práticas da 
Farmácia Hospitalar na Comissão de Controle de Infecção Hospitalar. Sistemas de rotinas 
envolvendo terapia nutricional, farmacovigilância e quimioterapia antineoplásica. Centro de 
informação de medicamentos. 
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10º PERÍODO 
 

TCC                                                                                                                                                     
10°Sem/2/36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Ementa: 
Desenvolvimento teórico de tema interdisciplinar relacionado à área de medicamentos, 
insumos, correlatos, cosméticos, análises clínicas e toxicológicas ou alimentos. Diretrizes para 
elaboração e apresentação de um trabalho científico. Aspectos estruturais e normativos do 
trabalho científico (normas da ABNT). Documentação científica. Uso da Internet como fonte de 
pesquisa. Desenvolvimento de trabalho de conclusão de curso sobre um tema pertinente aos 
conteúdos das disciplinas do curso de Farmácia. 
 

Vigilância Sanitária e Saúde Ambiental 
10°Sem/2/36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Ementa: 
Conhecer os propósitos da Vigilância sanitária municipal: eliminação, diminuição ou prevenção 
de riscos à saúde e a intervenção nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da 
produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde. Relacionar 
aspectos da saúde ambiental e do saneamento do meio com os agravos à saúde individual e 
coletiva, identificando as doenças de maior prevalência na população, decorrentes da 
contaminação da água, do solo, do ar e dos alimentos. Legislação da política ambiental. 
 
 

Estágio Supervisionado em Farmácia de Manipulação  
10°Sem/90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Ementa: 
Fluxograma de funcionamento de farmácia de manipulação alopática e homeopática. Aplicação 
dos conhecimentos em farmacotécnica alopática, homeopática e atenção farmacêutica. 
Adequação legal dos laboratórios. Controle de estoque. Escrituração. 
 

Estágio Supervionado em Análises Clínicas II  
10°Sem/126                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Ementa: 
Estágio curricular conforme o Regimento de estágios estabelecido pelo colegiado do curso de 
farmácia. Este estágio será realizado em laboratórios de análises clínicas conveniados, nas 
áreas de análises hematológicas, citológicas, citopatológicas, bioquímica, imunológicas, 
toxicológicas, parasitológicas, microbiológicas e histoquímicas, situados na cidade de 
Guarapuava e região metropolitana sob supervisão de professores orientadores. 
 
 

DISCIPLINAS OPTATIVAS 
 

Homeopatia                                                                                                                                    
9°Sem/2/36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Ementa: 
Conceitos básicos e fundamentais de Homeopatia. Teoria da dinamização. Farmacotécnica 
homeopática abrangendo a manipulação de formas farmacêuticas básicas e derivadas, de uso 
interno e externo, conservação e dispensação dos medicamentos homeopáticos, bem como 
controle de qualidade em farmácias homeopáticas. Estrutura da farmácia homeopática. 
 

LIBRAS – Linguagem brasileira de sinais   
9°Sem/2/36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Ementa: 
A inclusão social e educacional de pessoas com necessidades especiais. Histórico dos 
métodos de educação para deficientes auditivos. As filosofias educacionais: oralismo, 
bilinguismo, comunicação total. Alfabeto manual e Libras: teoria e prática. 
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Monitorização terapêutica 
9°Sem/2/36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Ementa: 
Interação entre farmacologia e terapêutica. Princípios da farmacoterapêutica clínica nas 
diversas patologias. Bases da farmacocinética. Ensaios clínicos. Interações medicamentosas. 
Aplicação prática dos diferentes tipos de fármacos. 
 

Fundamentos de Nutrição e dietética 
9°Sem/2/36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Ementa: 
Fundamentos do aspecto nutricional e sua interferência na terapêutica medicamentosa. 
Nutrição adequada e manutenção da saúde. Estimativa do valor nutricional e energético de 
dietas. Compostos bioativos de alimentos. Nutrição e enfermidades. Dieta Terapêutica e 
Suporte Nutricional Enteral e Parenteral. Nutrição na atuação farmacêutica  
 

Análises toxicológicas ambientais 
9°Sem/2/36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Ementa: 
Toxicologia das substâncias químicas presentes em ambientes de trabalho e poluentes 
químicos ambientais. Monitorização ambiental e monitorização biológica da exposição 
ocupacional as substância químicas. Generalidades sobre toxicologia, Princípios de ensaios 
utilizados em toxicologia ambiental, Toxicologia global, Toxicologia específica, Ecotoxicologia, 
biodegradação, Marcadores biológicos, Análise de risco toxicológica, Sistemas redutores de 
toxicidade. 
 

Tratamento de efluentes industriais  
9°Sem/2/36                                                                            
Ementa: 
Classificação dos efluentes. Processos avançados de tratamento físico-químico e biológico. 
Principais tecnologias empregadas no polimento de efluentes secundários. Alternativas para 
tratamento e disposição final de lodos gerados em estações de tratamento de águas 
residuárias. Principais tipos de efluentes industriais. Características e Tratamento. Seleção do 
sistema de tratamento adequado. Elementos para análise de sistemas de tratamento. 
  


