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I– PERFIL INSTITUCIONAL
1. Descrição da Instituição

1.1. Mantenedora
INSTITUTO TOCANTINENSE DE EDUCAÇÃO SUPERIOR E PESQUISA LTDA.
CNPJ: 07.919.717/0001-80.
Pessoa Jurídica de Direito Privado, com fins lucrativos, Sociedade Civil
Quadra ACSU-SE 40 Conjunto 02 lote 16
Plano Diretor Sul
Palmas/TO
CEP 77.500-000.

1.2. Mantida
FACULDADE ITOP
Quadra ACSU-SE 40 Conjunto 02 lote 16
Plano Diretor Sul
Palmas/TO
CEP 77.500-000.

A Faculdade ITOP foi credenciada pela Portaria MEC 1.449 de 11/11/2008
Publicação no Diário Oficial Nº 231, de 27/11/2008.
Recredenciada pela Portaria Nº 432, de 29 de abril de 2015. DOU nº 81 de 30/04/2015.2017.
A Faculdade foi Credenciada para oferta de ensino EAD, pela Portaria Nº. 1506 de
29/08/2019, Publicação no Diário Oficial Nº. 169 de 30/08/2019.

1.3. Histórico de Implantação e Desenvolvimento da Instituição

A Faculdade ITOP e o Centro Avançado de Ensino ITOP são mantidos pelo
INSTITUTO TOCANTINENSE DE EDUCAÇÃO SUPERIOR E PESQUISA LTDA, com
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finalidade lucrativa, com sede e foro na cidade de Palmas (TO), inscrito no CNPJ do
Ministério da Fazenda sob o nº. 07.919.717/0001-80,

ANOS 2006 e 2007:
O Projeto Educacional do Grupo ITOP nasceu com a criação do Instituto
Tocantinense de Pós- graduação – ITOP, que foi constituída para ofertar cursos de Pós graduação para servidores do estado que necessitavam de progressão. Em fevereiro de 2006
foi firmado um Convênio Educacional com a Faculdade Albert Eistein de Brasília-DF, para
ofertas, em parceria, de cursos de Pós- graduação. No mesmo ano, o ITOP firmou parceria
com o SEBRAE, para seu projeto, e iniciou suas atividades nas estruturas daquele órgão de
fomento. Em 2007, já com um número expressivo de alunos e com um projeto arrojado, o
Instituto Tocantinense de Pós- graduação – ITOP, constitui uma nova empresa chamada
Instituto Tocantinense de Educação Superior e Pesquisa Ltda., que teve como mantida a
Faculdade ITOP, sigla que já estava forte no estado devido aos cursos de Pós-graduação
ofertada. No mesmo ano, inseriu, junto ao MEC, os projetos para Credenciamento da IES e
Autorização dos Cursos de Administração, Ciências Contábeis, Pedagogia e Letras.

ANO 2008:
A Faculdade ITOP foi Credenciada pela Portaria MEC 1.449 de 11/11/2008
Publicação no Diário Oficial Nº 231, de 27/11/2008, com os cursos de Bacharelado em
Administração, Autorizado pela Portaria Nº. 1.016 de 04/12/2008, Publicação no Diário
Oficial Nº. 238 de 08/12/2008, curso de Bacharelado de Ciências Contábeis, Autorizado pela
Portaria Nº. 1.017 de 04/12/2008, Publicação no Diário Oficial Nº. 238 de 08/12/2008 e
Curso de Licenciatura em Pedagogia, Autorizado pela Portaria Nº. 1.052 de 11/12/2008,
Publicação no Diário Oficial Nº. 142 de 12/12/2008.

ANO 2009:
Iniciou suas atividades em 09/02/2009 e, no seu primeiro vestibular, chegou a ser, em
seu processos seletivos, um dos mais concorridos nos cursos oferecidos e entre as
instituições privadas de Palmas, pois iniciava com um projeto muito forte de inserção social
em que o objetivo foi propor mensalidade a preços populares e mantendo a qualidade de
ensino, a IES oportunizou a várias pessoas que estavam fora da sala de aula principalmente
por não terem condição financeiras de arcar com mensalidades altas, a poder fazer um curso
superior. No mesmo ano, a Faculdade ITOP implantou seu programa de Pós-Graduação Lato
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Sensu em nível de especialização com 10 cursos, formando uma grande parcela de
profissionais do estado do Tocantins e de outros estados que havia terminado o ensino
superior, contribuindo sobremaneira com sociedade tocantinense, preparando profissionais
que alavanquem o crescimento intelectual dos seus devidos locais de origem, especialmente
do Tocantins e minimizando as demandas que existiam no mercado de trabalho.

ANO 2010:
No ano de 2010 a Faculdade implantou o curso de Licenciatura em Letras
(Português/Inglês e respectivas literaturas), autorizado pela Portaria Nº. 109 de 02/01/2010,
Publicação no Diário Oficial Nº. 23 de 03/02/2010, que completou o leque de cursos de
graduação que foram pensados inicialmente como forma de fortalecimento de Palmas, que
por ser a capital do estado é a uma das cidades que mais cresceu no país segundo o IBGE,
necessitava de cursos de bacharelados (Administração e Ciências Contábeis) para dar
suporte aos órgãos públicos federal, estadual e municipal, que aqui estão centralizados e as
empresas comerciais e industriais que aqui si instalaram, bem como os cursos de
Licenciaturas (Letras e Pedagogia) que proporcionariam suporte as Instituições de ensino da
Educação

Básica

do

Estado.

No

mesmo

ano

a

mantenedora

(INSTITUTO

TOCANTINENSE DE EDUCAÇÃO SUPERIOR E PESQUISA LTDA) atendendo a outra
demanda de mercado, ampliou seu campo educacional criando uma segunda mantida o
Centro Avançado de Ensino ITOP Credenciada pela PORTARIA/SECT nº 117 de
18/06/2010 (Publicando no Diário Oficial nº 3.169 de 01/07/2010) ofertando os cursos:
Técnico em enfermagem (Autorizado pela Resolução nº 78, de 18/06/2010, Publicando no
Diário Oficial nº 3.169 de 01/07/2010) para suprir uma demanda de mercado dos hospitais,
clínicas, posto de saúde, pronto atendimento, consultórios e outros, Técnico em Segurança
do Trabalho (Autorizado pela Resolução nº 77, de 18/06/2010, Publicando no Diário Oficial
nº 3.169 de 01/07/2010) para atender, na sua grande maioria construtoras e industrias e
Técnico em Informática (Autorizado pela Resolução nº 76, de 18/06/2010, Publicando no
Diário Oficial nº 3.169 de 01/07/2010) para atender todo comércio em geral. Pensando na
responsabilidade social que a Mantenedora tem com o Estado, criou ainda em 2010 um
Programa de Televisão chamado PROGRAMA educAÇÃO, com o objetivo de informar a
sociedade todas as ações de educação que estavam sendo desenvolvidas no estado e na IES,
abordando temas como educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, ensino
profissionalizante de nível técnico, ensino superior, pós-graduação, eventos educacionais,
lançamento de livros e outros, transmitido pela Rede Sat Tocantins uma TV pública do
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estado que atinge os 139 municípios do estado, sendo gravado em um estúdio próprio
implantado dentro da Faculdade, encerrado suas atividades no ano de 2012 devido a nova
gestão política de estado que mudou a finalidade da emissora publica (Rede Sat Tocantins).

ANO 2011:
No ano de 2011, a Faculdade implantou o seu programa de extensão universitária,
criando alguns cursos de extensão que atendessem aos nossos alunos bem como a sociedade
e que permanecem até a presente data, sendo destaque em um dos seus projetos de inclusão
de índios da etnia Xerente no ensino superior. Ainda em 2011, o Centro Avançando de
Ensino criou os Cursos Técnicos em Radiologia (Autorizado pela Resolução nº 104, de
23/07/2011, Publicando no Diário Oficial nº 3.484 de 14/10/2011) para atender as demandas
da saúde de Palmas e Região e Técnico em Vendas Autorizado pela Resolução nº 57, de
17/06/2011, Publicando no Diário Oficial nº 3.416 de 05/07/2011, para atender o acelerado
crescimento do comércio da Capital e cidades circunvizinhas.

ANO 2012:
No ano de 2012 ocorreu o reconhecimento do curso de Licenciatura em Pedagogia
através portaria n° 264, de 16 de novembro de 2012. Publicação no Diário Oficial Nº 223, de
20/11/2012. Reconhecimento do Curso de Ciências Contábeis pela portaria n° 273, de 14 de
dezembro de 2012, publicação no Diário Oficial Nº 246, de 19/12/2013. Reconhecimento de
Curso de Administração, Portaria Nº. 220 de 01/11/2012, data de Publicação: 06/11/2012

ANO 2013:
No ano de 2013 ocorreu a Renovação de Reconhecimento do curso de Administração
pela portaria n° 704, de 18 de dezembro de 2013, publicação no Diário Oficial Nº 246, de
19/12/2013. A autorização dos Cursos Tecnológico em Gestão Pública Aut. Portaria Nº 427
de 30/08/2013, publicação no Diário Oficial Nº. 170 de 03/09/2013, Logística Aut. Portaria
Nº 405 de 30/08/2013, publicação no Diário Oficial Nº. 169 de 02/09/2013, Marketing Aut.
Portaria Nº 405 de 30/08/2013, publicação no Diário Oficial Nº. 169 de 02/09/2013,
Segurança do Trabalho Aut. Portaria Nº 405 de 30/08/2013, publicação no Diário Oficial Nº.
169 de 02/09/2013 e Bacharel em Serviço Social Aut. Portaria Nº 405 de 30/08/2013,
publicação no Diário Oficial Nº. 169 de 02/09/2013.
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ANO 2014:
No ano de 2014, a Faculdade ampliou suas instalações físicas, onde saiu de 10 para
50 salas de aula, investiu em compra livros, um novo laboratório de informática, melhoria
em todas as salas de aula com quadros de vidros, climatizadas, carteiras estofadas,
computadores e datashow, com rede de internet sem fio wireless em todas as salas, novo
Software de Sistema de Gestão educacional para atender comunidade acadêmica, contratação
de novos professores, programa de bolsas de estudo próprio da IES para discentes, docentes
e corpo técnico, aquisição de uma área de 6000m² onde já estão sendo elaborados os projetos
para construção do Prédio próprio da Faculdade com 3 andares e mais 110 salas e outros
unidades administrativas.

ANO 2015:
Com um projeto inovador, a Faculdade ITOP foi Re-credenciada pela Portaria Nº
432, de 29 de abril de 2015, DOU nº 81 de 30/04/2015. Também no mesmo ano foi dado
início a Política de Capacitação e Formação Continuada para Docente e Técnico
Administrativo da Faculdade, onde foi ofertada bolsa de estudo integral na IES, para cursos
de Graduação e Pós- graduação Lato Sensu.

ANO 2016:
No ano de 2016 ocorreu o reconhecimento do curso Letras atendendo a solicitação de
alteração de Letras- Português/Inglês e respectivas literaturas para Letras com Habilitação
em Língua Portuguesa e Respectivas Literaturas pela portaria n° 54, de 09/03/2016,
publicação no Diário Oficial Nº 47, de 10/03/2016. No mês de novembro de 2016, foi
Publicado pelo INEP, o IGC da Faculdade ITOP, com Conceito 4, senda única a alcançar
esta nota no Tocantins, ficando como a IES mas bem avaliada no Estado do Tocantins.
Também em 2016 implantou-se curso de Bacharelado em Enfermagem através da Portaria nº
214 de 23/06/2016, publicação no Diário Oficial de Nº 120 de 24/06/2016.

ANO 2017:
No ano de 2017 a Faculdade implantou o curso de bacharelado em Engenharia civil,
autorizado pela Portaria Nº. 866 de 08/08/2017, Publicação no Diário Oficial Nº. 152 de
09/08/2017. No mês de novembro de 2017, foi Publicado pelo INEP, o IGC da Faculdade
ITOP, com Conceito 4, ficando pelo SEGUNDO ano consecutivo como a IES melhor
avaliada no Estado do Tocantins. Em Novembro de 2017, foi celebrado o Termo de
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Cooperação entre a Faculdade ITOP, a Fundação Universidade Federal do Tocantins – UFT
e Fundação de Apoio Científico e Tecnológico do Tocantins – FAPTO, como o objetivo de
inclusão dos Docentes da Faculdade ITOP, no Programa de Mestrado Profissional em
Educação, com IES Cooperada, prevista na Política de Capacitação Docente e Formação
Continuada da Faculdade. No ano de 2017 a Faculdade teve a renovação de Reconhecimento
de Administração Portaria Nº. 269 de 03/04/2017, Publicação no Diário Oficial Nº. 65 de
04/04/2017 e renovação de Reconhecimento de Ciências Contábeis Portaria Nº. 935 de
24/08/2017, Publicação no Diário Oficial Nº. 164 de 25/08/2017.

ANO 2018:
Em 2018, a IES criou o Programa de WEBTV chamado CANAL ITOP, que está
proporcionando à Comunidade Acadêmica a oportunidade acessar vários conteúdos ligados
ao mundo universitário. No mês de dezembro de 2018 foi Publicado pelo INEP, o IGC da
Faculdade ITOP, com Conceito 4, ficando, pelo TERCEIRO ano consecutivo, como a IES
melhor avaliada no Estado do Tocantins. No ano de 2018 a Faculdade teve a renovação de
Reconhecimento de Pedagogia Portaria Nº. 918 de 27/12/2018, Publicação no Diário Oficial
Nº. 249 de 30/12/2018 e Reconhecimento de Gestão Pública pela Portaria Nº. 877 de
17/12/2018, Publicação no Diário Oficial Nº. 243 de 19/12/2018.

ANO 2019:
Em 2019, a Faculdade ITOP, obteve o Credenciamento EAD, Portaria Nº. 1506 de
29/08/2019, Publicação no Diário Oficial Nº. 169 de 30/08/2019 para ofertar ensino na
modalidade EAD, e também e autorização dos cursos de Administração EAD e Pedagogia
EaD, Portaria Nº 1010 de 20/05/2019, publicada no Diário Oficial da União nº 96 de
21/05/20179. Em 2019; Obteve também o Reconhecimento do Curso Segurança no
Trabalho, Portaria nº 427, de 10 de setembro de 2019. DOU nº 176, de 11/09/2019;
Reconhecimento do Curso de Logística. Portaria nº 427, de 10 de setembro de 2019. Duo
nº176, de 11/09/2019; Recebeu a Comissões de Avaliadores do INEP/MEC para Renovação
de Recredeciamento da Faculdade ITOP obtendo o Conceito 4; Reconhecimento de Cursos:
Recursos Humanos e Serviço Social, ambos obtendo o Conceito 4, aguardando as
publicações da Portaria. Foi Re-Credenciada o Centro Avançado de Ensino com conceito 5,
Portaria-SEDUC Nº. 1449 de 12/06/2019. Ainda em 2019, a Faculdade inaugurou seu
Complexo do Corpo e Saúde, contendo Academia, Sala de Dança, Studio de Pilates e
Quadra Coberta Poliesportiva, Quadra de Voley de Areia, toda obra construída em um
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terreno próprio a IES. Foi entregue as Cursos: Laboratório de Microscopia, Laboratório de
Materiais de Construção e Ambulatório de Saúde da Mulher.
Esta sendo construído em terreno próprio da Faculdade ITOP um prédio com mais 16
salas de aula.

ANOS FUTUROS:
O projeto da Faculdade ITOP para os próximos anos solicitar o seu credenciamento
como Centro Universitário, com foco no atendimento a RESOLUÇÃO Nº 2, DE 23 DE
JUNHO DE 2017 que altera a Resolução CNE/CES nº 1, de 20 de janeiro de 2010, que
dispõe sobre normas e procedimentos para credenciamento e recredenciamento de Centros
Universitários. Para tanto já se encontra com 12 cursos de graduação sendo que 7 cursos já
estão reconhecidos: Ciências Contábeis, Administração, Pedagogia, Letras com Habilitação
em Língua Portuguesa e Respectivas Literaturas, Gestão Pública, Logística e Segurança no
Trabalho; 2 cursos em processo de reconhecimento e aguardando Portaria: Serviço Social e
Recursos Humanos; 1 curso aguardando visitas de Reconhecimento: Enfermagem; e 1 curso
na fase inicial: Engenharia Civil.
Índice Geral de Cursos – IGC obtidos pela Faculdade ITOP
ANO

IGC

2017

4

2016

4

2015

4

2014

3

2013

2

2012

2

A performance da Faculdade ITOP em relação ao Índice Geral de Cursos - IGC é
evolutiva, como se observa no quadro do IGC contínuo de 2012 a 2017, sendo a Instituição
melhor avaliada pelo INEP no Tocantins nos últimos 3 anos.
A Faculdade ITOP tem por objetivo ofertar cursos superiores de Graduação
(Bacharelado, Licenciatura e Tecnologia), de Pós-Graduação e Extensão, com o intuito de
formar profissionais e/ou aprimorar o conhecimento daqueles que já atuam no mercado.
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A Mantenedora coloca o seu patrimônio à disposição da mantida, que é por esta
administrada de pleno direito, nos limites da Lei e das resoluções específicas.
A Faculdade ITOP baseia-se no seu Regimento Interno, na legislação federal e nas
normas complementares estabelecidas pela Administração Superior da Instituição.
A Faculdade ITOP é uma instituição que tem compromisso com o saber de
transformação, com a cidadania, com a cidade e seu entorno. Este compromisso se cumprirá
ao ofertar cursos absolutamente relacionados à conjuntura e a seus desdobramentos.
Paralelamente ao desenvolvimento dos seus cursos de graduação, a Faculdade ITOP
ofertará cursos de Pós-Graduação Lato Sensu em diversas áreas. Implantará e desenvolverá,
também, projetos de Extensão nas áreas de Ciências Humanas e Sociais, sendo alguns em
parceria com a comunidade onde está inserida.
Desse modo, a inserção regional da Faculdade ITOP se faz cogente e, cada vez mais
a Instituição, procurará fortalecer esta conjuntura, quando dimensiona no seu PDI a abertura
de cursos, para consolidar o seu projeto acadêmico.
A Faculdade ITOP nasceu com o compromisso de ser reconhecida por parte dos
alunos e da comunidade local de modo geral. Com seu Plano de Desenvolvimento
Institucional – PDI elaborado para o qüinqüênio (2019 a 2023), a Instituição planeja
contribuir ainda mais para satisfazer a demanda por formação profissional que cresce com o
número de alunos que concluem o ensino médio e desejam ingressar no mercado de
trabalho.
A Faculdade ITOP engaja-se, assim, no processo de desenvolvimento, que se
verifica na região e ocupa, com empenho e dedicação, as oportunidades criadas por uma
sociedade que caminha a passos largos para ampliar sua participação no cenário nacional na
medida em que o fortalecimento dos investimentos privados e a modernização do Estado
criam novas solicitações e estímulos nas áreas da produção e do conhecimento.
As perspectivas de crescimento do Estado do Tocantins promoveram a
sensibilização dos mantenedores que, ao conceber a Faculdade ITOP, no seu projeto
pedagógico, vocacionando para o caminho da reflexão da realidade regional de acordo com
os princípios do desenvolvimento sustentável.
Vivemos em um país que, apesar das suas potencialidades econômicas e riquezas
naturais, vêm, ao longo dos tempos, apresentando problemas estruturais expressivos.
Significativas taxas de analfabetismo e mortalidade infantil, índices de criminalidade e
homicídios, deficiências na infra-estrutura de transportes, concentração de renda em
detrimento da miséria de muitos, baixa competitividade na maioria das empresas brasileiras
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em âmbito internacional, dificuldade de acesso da maioria da população a serviços médicos
e educacionais de qualidade, baixos níveis de avanço tecnológico, entre outros, são alguns
dos problemas habitualmente noticiados pela imprensa nacional. Apesar de algumas
melhoras pontuais, acreditamos que apenas com um ciclo contínuo de desenvolvimento
econômico em todas as regiões do país será possível a solução significativa de boa parte dos
problemas estruturais da atualidade. Para tanto, acredita-se que a melhor receita necessária
para a obtenção de tal feito, inclusive já adotada por outros países, passa pela adoção de
práticas educacionais consistentes e permanentes. Dessa forma, as IES têm funções
estratégicas para o avanço social e econômico do Brasil.
São muitas as possibilidades socioeconômicas criadas no atual momento por que
passa a sociedade palmense. Como sempre, tais possibilidades precisam orientar-se a partir
de referências científicas e culturais que abram novos horizontes de desenvolvimento autos
sustentado. Para tanto, as instituições de ensino desempenham papel único e insubstituível,
como, aliás, tem sido amplamente reconhecido pela sociedade brasileira.
A cidade de Palmas, sua circunvizinhança, estados vizinhos e toda a Região Norte
são áreas de abrangência desejada pela Faculdade.
A Faculdade ITOP orientará suas ações acadêmicas fundamentada nos paradigmas
que norteiam este milênio: inovação, antecipação e excelência.
Inovará na medida em que utilizará estratégias, processos, controles e avaliações de
acordo com os modernos princípios da pedagogia e das organizações.
Antecipar-se-á quando oferecer, com base na análise de cenários futuros, cursos de
graduação, pós-graduação, de extensão e programas diferenciados, que serão essenciais para
a formação de um novo profissional, que esteja apto a competir no mercado de trabalho,
atual e futuro, contribuindo dessa forma para o progresso de Palmas e do Brasil.
Finalmente, buscará a excelência do seu processo educacional por meio de um
projeto pedagógico moderno, com atividades permanentes que envolverão estudos em
bibliotecas, pesquisas na Internet, aulas práticas, visitas técnicas, palestras, seminários, etc.,
colocando em primeiro plano a qualidade dos serviços e, consequentemente, a satisfação dos
alunos.
CURSO AUTORIZADOS , RECONHECIDOSE EM FUNCIONAMENTO NA
FACULDADE ITOP
DURAÇÃO
CURSOS
HABILITAÇÃO SITUAÇÃO ATUAL TURNO VAGAS MÍNIMA
(semestres)
Administração
Renovação de
Bacharelado
Noturno 200
8
Reconhecimento de
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Administração
EAD

Bacharelado

Ciências
Contábeis

Bacharelado

Enfermagem

Bacharelado

Engenharia Civil

Bacharelado

Gestão de
Recursos
Humanos

Tecnológico

Gestão Pública

Tecnológico

Letras com
Habilitação em
Língua Portuguesa
e Respectivas
Literaturas

Licenciatura

Logística

Tecnológico

Marketing

Tecnológico

Administração Portaria
Nº. 269 de 03/04/2017,
Publicação no Diário
Oficial Nº. 65 de
04/04/2017.
Aut. Portaria Nº 1010 de
20/05/2019, Publicada
no Diário Oficial da Integral
União nº 96 de
21/05/2019.
Renovação de
Reconhecimento pela
Portaria Nº - 935, de 24
de agosto de 2017.
Noturno
Publicação no Diário
Oficial Nº. 164 de
25/08/2017.
Aut. Portaria nº 214 de
23/06/2016. Publicação
Noturno
no Diário Oficial de Nº
120 de 24/06/2016
Aut. Portaria nº- 866,
DE 8/08/2017.
Publicação no Diário Noturno
Oficial de Nº 152,
de09/08/ 2017
Aut. Portaria Nº 427 de
30/08/2013.
Publicação no Diário Noturno
Oficial Nº. 170 de
03/09/2013.
Reconhecimento
Portaria nº 877, de 17 de
dezembro de 2018.
Noturno
Publicação no Diário
Oficial nº 243, de
19/12/2018.
Reconhecimento pela
portaria n° 54, de
09/03/2016. Publicação Noturno
no Diário Oficial Nº 47,
de 10/03/2016
Reconhecimento
Portaria nº 427, de 10 de
setembro de 2019.
Noturno
Publicação no Diário
Oficial nº176, de
11/09/2019.
Aut. Portaria Nº 405 de
Noturno
30/08/2013.

350

8

200

8

70

10

50

10

100

5

100

5

100

7

100

5

100

5
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Pedagogia

Licenciatura

Pedagogia EAD

Licenciatura

Segurança do
Trabalho

Tecnológico

Serviço Social

Bacharelado

Publicação no Diário
Oficial Nº. 169 de
02/09/2013.
Renovação de
Reconhecimento pela
Portaria Nº 918 de
Noturno
27/12/2018, DOU nº
249, de 30/12/2018.
Aut. Portaria Nº 1010 de
20/05/2019, Publicada
no Diário Oficial da Integral
União nº 96 de
21/05/20179.
Reconhecimento portaria
nº 427, de 10 de
setembro de 2019.
Noturno
Publicação no Diário
Oficial nº 176, de
11/09/2019.
Aut. Portaria Nº 405 de
30/08/2013.
Publicação no Diário Noturno
Oficial Nº. 169 de
02/09/2013.

150

8

350

8

100

7

100

8
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Missão, Visão e Valores.
A Faculdade ITOP vem se estabelecer de forma a fortalecer e ampliar sua atuação na
região administrativa em Palmas, em função de decisão estratégica de sua entidade
mantenedora. O ideário da Faculdade ITOP perpassa sua missão e compõe a sua visão, tendo
como base seus valores, sendo eles:

MISSÃO
O que fazemos e para que existimos, a forma pela qual o processo educacional deve
ser focado.
• A missão da Faculdade ITOP é a construção de competências que agreguem
valor profissional, promovendo o desenvolvimento de cidadãos capazes de
transformar o Brasil a partir de suas regiões, através de ações educacionais
pautadas na ética e na excelência do ensino, pesquisa e extensão.

VISÃO
O futuro almejado pela Instituição tem o papel de extrapolar os anseios diários do
ensino superior na dimensão temporal. É o desejo da Faculdade ITOP relacionado com a
projeção de oportunidades futuras.
• A visão da Faculdade ITOP é ser uma Instituição de Ensino Superior de
Excelência em Ensino, Pesquisa e Extensão, visando estar entre as melhores
Instituições de Ensino Superior do Brasil, gerando valor para os alunos,
colaboradores, mantenedores e sociedade.

VALORES
Foco no aluno – Atender os alunos com presteza, dedicação e eficiência superando
suas expectativas.
Valorização de colaboradores – Reconhecer o valor de todos os colaboradores com
respeito e dignidade promovendo o entusiasmo e satisfação.
Honestidade – Praticar a honestidade ética, moral e intelectual nos relacionamentos
internos e externos.
Comprometimento – Ter atitude e proatividade para atuar em defesa da Missão da
Instituição.
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Foco em resultado – Agir com simplicidade e contar com a inovação para buscar os
resultados que nos levarão à nossa Visão.
Responsabilidade Social – Promover o bem-estar social e desenvolver ações
sustentáveis para o meio ambiente.
A partir dos valores institucionais a Faculdade ITOP realiza suas atividades de forma
a conduzir para onde a Instituição quer chegar, como quer ser percebida e reconhecida na
oferta do Ensino Superior, nas modalidades presenciais e a distância, com isso alcançando a
Missão e Visão institucional.

2 OBJETIVOS DA INSTITUIÇÃO
Para a atuação da Faculdade ITOP, foram estabelecidos os seguintes objetivos
institucionais no período de vigência deste PDI – 2019 a 2023.

2.1 Objetivo Geral
Promover a educação integral do ser humano, por meio do Ensino, da Extensão e da
Investigação Científica, nas diversas áreas de conhecimento, visando à formação acadêmica
e profissional de qualidade, em consonância com as exigências do Século XXI, incorporando
inovações

científicas

e

tecnológicas,

que

contribuam

para

o

desenvolvimento

socioambiental, econômico, político e cultural de Palmas, do Tocantins, da Região Norte e
do País.
2.2 Objetivos Específicos
 Promover a formação integral do ser humano, por meio dos seus diversos cursos
superiores, estimulando a produção cultural e o desenvolvimento do senso crítico e
do pensamento reflexivo;
 Qualificar profissionais, nas diversas áreas de conhecimento, aptos para a inserção
nos setores produtivos da sociedade civil, que possam contribuir para o seu
desenvolvimento pessoal e sua formação contínua;
 Otimizar ações que ampliem a interface da educação superior com a sociedade civil,
visando à difusão dos conhecimentos - produzidos;
 Estimular a iniciação à pesquisa, buscando o desenvolvimento do saber científico,
com base numa visão integral do ser humano e do meio em que está inserido;
 Promover a educação superior contextualizada com a Região, objetivando o seu
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desenvolvimento e sua melhor inserção no contexto nacional, sem perder a
perspectiva da universalidade do conhecimento.
 Respeitar os desafios e os dilemas do multiculturalismo, em face das diversidades
étnico-cultura.
3. INSERÇÃO REGIONAL

3.1 A Região Norte
A Região Norte ocupa uma grande área no país, correspondendo a 45,27% do Brasil,
ontologicamente é a maior região brasileira em extensão territorial. Neste território regional
situam-se os estados mais extensos do Brasil, Amazonas e Pará, respectivamente. Ainda, os
três municípios brasileiros mais extensos também estão localizados na macrorregião:
Altamira, Barcelos e São Gabriel da Cachoeira, que possuem cada um mais de 100.000 km²,
uma extensão superior a aproximadamente 105 países mundiais, superando ainda a área dos
estados de Alagoas, Sergipe, Rio de Janeiro e Espírito Santo juntos. Limita-se ao sul com os
estados de Mato Grosso e Goiás, além da Bolívia, a leste com o Maranhão, Piauí e a Bahia, a
oeste com o Peru e com a Colômbia e a norte com Venezuela, Suriname, Guiana e Guiana
Francesa.
A Região Norte é a maior das cinco regiões do Brasil definidas pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), com uma área de 3.853.676,948 km² do
território nacional, sendo superior à área da Índia e pouco inferior à União Europeia.
Formada por sete Estados: Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins.
Suas maiores e principais cidades são Manaus, Belém e Porto Velho. Está localizada na
região geoeconômica da Amazônia, entre o Maciço das Guianas (ao norte), o planalto
Central (ao sul), a Cordilheira dos Andes (a oeste) e o oceano Atlântico (a nordeste).
Os primeiros habitantes da Região Norte, como no resto do Brasil, foram os
indígenas, que compartilhavam uma diversificada quantidade de tribos e aldeias, do período
pré-colombiano até a chegada dos europeus. O século XVII marca a chegada dos
portugueses ao local, onde construíram fortes militares para defender a região contra a
invasão de outros povos, em 1616, ocasionando na fundação de Belém. As riquezas da
Floresta Amazônica também passaram a ser de interesse da Coroa Portuguesa. Com os
exploradores portugueses, vieram os missionários católicos para a região, com o objetivo de
catequizar os índios. Os índios eram reunidos pelos missionários em aldeias, chamadas de
missões, sendo que muitas delas deram origem a várias cidades, como Borba e Óbidos
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A divisão territorial em países não coincide, necessariamente, com a ocupação
indígena do espaço geográfico; em muitos casos, há povos que vivem dos dois lados de
fronteiras internacionais, criadas muito depois de eles já estarem na região. Os habitantes da
Amazônia, desde o início da colonização do século XVII até os presentes dias, dedicaram-se
a atividades extrativistas e mercantilistas, inserindo entre 1840 e 1910, o monopólio da
borracha, principalmente no Amazonas e Acre. Todo esse processo de colonização gerou
mudanças como a redução da população indígena, aumento da identidade cabocla,
mestiçagem entre brancos, negros e indígenas, redução de espécies de plantas e animais e
outras consequências.
Vários personagens surgiram da miscigenação de povos que trabalharam nas terras
amazônicas como os caboclos, os ribeirinhos, os seringueiros e o balateiros, que até hoje
residem no local e constituem a maior parte da população.
Após a Segunda Guerra Mundial, a Amazônia passou a integrar o processo de
desenvolvimento nacional. A criação do Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia (INPA)
em 1952, a implantação das agências de desenvolvimento regional como a Superintendência
de Desenvolvimento da Amazônia (SUDAM) e a Zona Franca de Manaus passaram a
contribuir no povoamento da região e na execução de projetos voltados para a região.
O relevo nortista constitui-se de três grandes unidades geomorfológicas: Planícies e
Terras Baixas Amazônicas; Planalto das Guianas e Planalto Central.
A Região Norte apresenta o clima mais úmido do Brasil, sendo comum a ocorrência
de fortes chuvas. As chuvas de convecção ou de "hora certa", em geral, ocorrem no final da
tarde.
Na Região Norte está localizado um importante ecossistema para o planeta: a
Amazônia. Além da Amazônia, a região apresenta uma pequena faixa de mangue (no litoral)
e alguns pontos de cerrado, e também alguns pontos de matas galerias.
Aprender as características físicas de uma região depende, em grande parte, da
capacidade de dedução e observação: na Região Norte, a latitude e o relevo explicam a
temperatura; a temperatura e os ventos explicam a umidade e o volume dos rios; e o clima e
a umidade, somados, são responsáveis pela existência da mais extensa, variada e densa
floresta do planeta, ou seja, a Floresta Amazônica ou Hileia.
A Ilha de Marajó, no Estado do Pará, apresenta formações rasteiras de Campos da
Hileia que, por sua vez, ficam inundadas nos períodos de cheias dos rios. É a maior ilha de
água fluviomarinha do mundo. Grandes extensões de cerrado podem ser encontradas nos
estados de Rondônia, Tocantins e Roraima.
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Equivalendo a mais de um terço das reservas florestais do mundo, é uma formação
tipicamente higrofila, com o predomínio de árvores grandes e largas (espécies latifoliadas),
muito próximas umas das outras e entrelaçadas por grande variedade de lianas (cipós
lenhosos) e epífitas (vegetais que se apoiam em outros). O clima da região, quente e
chuvoso, permite o crescimento das espécies vegetais e a reprodução das espécies animais
durante o ano todo. Isso faz com que a Amazônia tenha a flora mais variada do planeta, além
de uma fauna muito rica em pássaros, peixes e insetos.
A Floresta Amazônica apresenta algumas variações de aspecto, conforme o local,
junto aos rios, nas áreas permanentemente alagadas, surge a mata de igapó, com árvores
mais baixas. Mais para o interior surgem associações de árvores mais altas, conhecidas como
mata de várzea, inundadas apenas durante as cheias.
Se não considerarmos a devastação, mais de 90% da área da Região Norte é ocupada
pela Floresta Amazônica ou equatorial, embora ela não seja a única formação vegetal da
Amazônia. Surgem ainda: Campos da Hileia, em manchas esparsas pela região, como na ilha
de Marajó e no vale do Rio Amazonas; o cerrado, que ocupa grande extensão do Estado do
Tocantins e vastos trechos de Rondônia e Roraima, além da vegetação litorânea.
Apesar de ser a maior região em termos superficiais, é a segunda menos populosa do
Brasil, com 17 milhões de habitantes, à frente apenas do Centro-Oeste. Isso faz com que sua
densidade demográfica, 4,77 hab./km², seja a menor entre as regiões do país. Essa pequena
densidade populacional na Região Norte e no Centro-Oeste faz com que hajam grandes
"vazios demográficos", sendo que uma das principais razões é a extensa área coberta pela
Amazônia, que por ser um ecossistema de floresta densa, dificulta a ocupação humana.
A distribuição da população entre os Estados mantém o seu perfil concentrado,
embora mais atenuado, em apenas dois Estados: Pará e Amazonas, onde residem 70% do
total de habitantes. O Pará, sozinho, corresponde a quase metade do total da população da
região, seguido pelo Amazonas que representa pouco mais de 20%. A população está
concentrada, sobretudo, nas capitais dos estados. Com mais de dois milhões de habitantes,
Manaus, capital do Amazonas, é o município mais populoso, concentrando 52,5% da
população regional e 11,7% da Região, seguida por Belém, Pará, com 1,4 milhões, que
sozinha abriga 17,7% dos habitantes de seu estado e 8,3% do Norte.
Distribuição da população entre os Estados da região norte
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Posição
1
2
3
4
5
6
7

Estado
Pará
Amazonas
Rondônia
Tocantins
Acre
Amapá
Roraima

População Total da Região Norte

População (em 2018)

% População Total

8.513.497
4.080.611
1.757.589
1.555.229
869.265
829.494
576.568

46,82%
22.44%
9.66%
8.55%
4.78%
4.56%
3.17%

18.182.253

Quanto à etnia, a população do Norte brasileiro é largamente formada por mestiços,
descendentes de indígenas e portugueses. Em Manaus, a maior cidade da Região, é grande o
número de descendentes de ingleses, franceses e judeus, o que eleva o percentual de brancos
na cidade, que chega a quase 40% da população. O que faz de Manaus a segunda capital com
maior percentual de brancos na Região Norte, só ficando atrás de Porto Velho. Já a
população negra na Região Norte, está mais concentrada nos Estados do Pará e Tocantins,
Belém e Palmas. No século XX, o Norte também recebeu grande migração dos nordestinos,
que foram trabalhar nos seringais. Também há um elevado número de migrantes, oriundos
do sul e sudeste do Brasil na Região Norte, migrantes gaúchos, catarinenses, paranaenses e
também paulistas, estão basicamente concentrados nos Estados do Amazonas, Rondônia e
Acre.
Oito regiões metropolitanas brasileiras localizam-se na Região Norte do Brasil:
Região Metropolitana de Belém, Região Metropolitana de Boa Vista, Região Metropolitana
Central, Região Metropolitana de Macapá, Região Metropolitana de Manaus, Região
Metropolitana de Marabá, Região Metropolitana de Santarém e Região Metropolitana do Sul
de Roraima. Entretanto, apenas duas delas possuem mais de dois milhões de habitantes:
Grande Manaus e Grande Belém.
A economia da região baseia-se nas atividades industriais, de extrativismo vegetal e
mineral, inclusive de petróleo e gás natural, agricultura e pecuária, além das atividades
turísticas.
Em 2010, o Produto Interno Bruto (PIB) da Região Norte representava 5,3% do PIB
nacional. Foi a região brasileira que apresentou o maior crescimento econômico em um
período de oito anos, passando de 4,7% em 2002 a 5,3% em 2010, em concentração do PIB
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brasileiro. Com um crescimento em volume do PIB de 14,2% e 74,2%, respectivamente, o
Tocantins foi o Estado que apresentou o maior crescimento em volume. Entretanto, as
maiores contribuições econômicas da Região em 2010 continuaram a vir dos Estados do
Pará, Amazonas e Rondônia. No Pará, destacou-se a recuperação internacional do preço do
minério de ferro, que representa um grande peso na economia do Estado. O Amazonas
apresentou uma grande recuperação da indústria de transformação, seriamente abalada pela
crise econômica de 2008.
Dos sete Estados da região, apenas Pará e Amazonas integram o chamado "Grupo
Econômico Intermediário", formado por nove estados brasileiros que representam entre
2,6% e 1,2% da economia brasileira. Além do Pará e Amazonas, que representam 2,1% e
1,6%, respectivamente, da economia do país, fazem parte deste grupo os Estados de Goiás,
Pernambuco, Ceará, Espírito Santo, Mato Grosso, Maranhão e Mato Grosso do Sul. Os
demais Estados da região representam menos de 1% da economia brasileira. Por ordem,
seguem-se os Estados de Rondônia (0,6% da economia nacional), Tocantins (0,5%), Acre
(0,2%), Amapá (0,2%) e Roraima (0,2%).
Em relação à agricultura, têm crescido muito as plantações de soja. Além da soja,
outras culturas muito comuns na região são o arroz, o guaraná, a mandioca, cacau, cupuaçu,
coco e o maracujá.
A paisagem predominante na Região Norte - a grande Floresta Amazônica - não é
propícia à criação de gado. Apesar disso, a implantação de projetos agropecuários vem
estimulando essa atividade ao longo das rodovias Belém-Brasília e Brasília-Acre,
principalmente devido à facilidade de contato com os mercados do Sudeste e Centro-Oeste.
A pecuária praticada é do tipo extensivo e voltada quase que exclusivamente para a criação
de bovinos. Grandes transnacionais aplicam vultosos capitais em imensas propriedades
ocupadas por essa atividade.
O extrativismo vegetal, que já foi a mais expressiva da Região Norte, perdeu
importância econômica nos últimos anos. Atualmente, a madeira é o principal produto
extrativo da região, a produção se concentra nos estados do Pará, Amazonas e Rondônia. A
borracha já não representa a base econômica da região, apesar de ainda estar sendo
produzida nos Estados: Amazonas, Acre e Rondônia. Como consequência do avanço das
áreas destinadas a agropecuária, tem ocorrido uma grande redução das áreas dos seringais.
O extrativismo animal, representado pela caça e pesca, também é praticado na região.
Possuindo uma fauna extremamente rica, a Amazônia oferece grande variedade de peixes destacando-se o tucunaré, peixe-boi, o tambaqui e o pirarucu -, bem como tartarugas e um
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sem-número de outras espécies. O produto dessa atividade, geralmente, vem completar a
alimentação do habitante do Norte, juntando-se em sua mesa ao arroz, à abóbora, ao feijão,
ao milho, à banana, à batata, etc.
O extrativismo mineral baseia-se na prospecção e extração de minerais metálicos,
como ouro, na serra pelada, diamantes, alumínio, estanho, ferro em grande escala na Serra
dos Carajás, Estado do Pará e manganês e níquel, noroeste do Pará, encontra-se a mineração
Rio do Norte (bauxita), na Serra do Navio, estado do Amapá; e extração de minerais fósseis,
como o petróleo e o gás natural do campo de Urucu, no estado do Amazonas, no município
de Coari, o que o tornam o terceiro maior produtor de petróleo do Brasil. No Distrito de
Bom Futuro, em Ariquemes, no Estado de Rondônia encontra-se a maior mina de cassiterita
a céu aberto do mundo; em Espigão D'Oeste, encontra-se uma mina de diamantes
propriedade dos índios Cinta Larga.
Quanto ao setor secundário – indústria, não há uma verdadeira economia industrial
na Amazônia. Existem, isto sim, algumas poucas indústrias isoladas, geralmente de
beneficiamento de produtos agrícolas ou do extrativismo. As únicas exceções a esse quadro
ocorrem em Manaus, onde a isenção de impostos, administrada pela SUFRAMA
(Superintendência da Zona Franca de Manaus), mantém cerca de 500 indústrias. Entretanto,
apesar de empregar expressiva parcela da mão-de-obra local, somente agora foi implantado o
Polo de Biotecnologia, através do qual será possível explorar as matérias-primas regionais.
Na maioria são filiais de grandes indústrias eletrônicas, quase sempre de capitais
transnacionais, que produzem aparelhos eletrônicos, motocicletas, relógios, aparelhos de arcondicionado, CDs e DVDs, suprimentos de informática e outros, com componentes trazidos
de fora da região. E também polos indústrias na Região Metropolitana de Belém, em Marabá
e Barcarena (polos metalomecânicos) em Porto Velho e em Santana (Amapá).
A Região Norte tem priorizado a oferta e a redistribuição de energia para seus
Estados. O Pará, por exemplo, concluiu a linha Tramoeste, que leva a energia de Tucuruí, no
rio Tocantins, até o oeste paraense. No Amazonas, como a planície da bacia amazônica
inviabiliza a construção de hidrelétricas, o Estado investe no gás natural. Os maiores
consumidores são as geradoras de energia elétrica, que passarão a usar o novo combustível
em substituição ao óleo diesel para movimentar as turbinas de suas termelétricas. O
programa federal de eletrificação rural "Luz no Campo", atende aos Estados de Rondônia,
Acre, Roraima, Pará e Tocantins.
Quanto ao setor terciário, a malha rodoviária na região não é muito extensa. Boa
parte das rodovias existentes na região foram construídas com o intuito de integrar essa
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região às outras regiões do país. Como exemplo, tem-se a rodovia Transamazônica, a
rodovia Belém-Brasília e a BR-364 (Cuiabá-Porto Velho-Rio Branco).
Em relação à malha ferroviária, duas ferrovias possuem destaque: A estrada de ferro
Carajás, que vai de Marabá, Estado do Pará, a São Luís, capital do Estado do Maranhão
(Região Nordeste) e a Estrada de Ferro do Amapá, que transporta o manganês e o níquel,
extraídos na Serra do Navio até o Porto de Santana, em Macapá, capital do Estado do
Amapá. Uma outra estrada de ferro importante para a região foi a ferrovia Madeira-Mamoré,
localizada no Estado de Rondônia e que foi construída no início do século XX, com o intuito
de escoar a borracha produzida nessa região e na Bolívia para o Oceano Atlântico, através
dos Rios Madeira e Amazonas, até os portos de Manaus e Belém. Atualmente essa ferrovia
encontra-se desativada.
Na Amazônia Central os meios de transporte mais utilizados são barcos e aviões, e
existem aeroportos em quase todos os municípios da região. O transporte por estradas só
existe de verdade no sul e leste do Pará, no sul do Amazonas, entre os municípios mais
próximos de Manaus e nos estados do Acre e Rondônia. Manaus é um dos maiores centros
de movimentação de cargas no país e é servida pelo transporte rodoviário interestadual com
carretas embarcadas em balsas e transportadas até os portos de Belém e Porto Velho. O Rio
Amazonas permite a navegação de navios de grande porte, de qualquer calado, e Manaus
também é servida por esse modal.

3.2 O Estado do Tocantins
O Estado do Tocantins localiza-se na latitude sul entre os paralelos 5º10´06´´e
13º27´59´´, longitude oeste entre os meridianos 45º41´46´´ e 50º44´33´´. Na divisão
geopolítica nacional, situa-se na região Norte e na Amazônia Legal (Acre, Amapá,
Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins), situado ao
Norte do paralelo 13º00´00´´ de latitude sul. Área territorial de 277.620,914 km2, que
representa 3,26% do território nacional, 7,19% da região Norte e 5,41% da Amazônia Legal,
sendo o 9º Estado brasileiro em extensão territorial. Limita-se ao sul com o Estado de Goiás,
a sudoeste com Mato Grosso, a noroeste com o Pará, a norte e nordeste com o Maranhão, a
leste com o Piauí e o Estado da Bahia.

Figura 1: Localização do Estado do Tocantins
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Fonte: IBGE, 2011
O Estado do Tocantins tem sua criação aprovada com a promulgação da Constituição
Federal de 05 de outubro de 1988.
As primeiras eleições foram realizadas em 15 de novembro de 1988, de prefeitos,
senadores, deputados federais e estaduais e governador de Estado. Siqueira Campos,
primeiro governador eleito toma posse e instala o novo Estado em 1º. de janeiro de 1989 e,
em 5 de outubro, do mesmo ano é promulgada a Constituição Estadual.
A capital, Palmas, foi instalada em 1990 e atualmente o estado conta com 139
municípios. O Tocantins é subdividido em oito microrregiões conforme o Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística (IBGE): Bico do Papagaio, Araguaína, Miracema do Tocantins,
Jalapão, Porto Nacional, Rio Formoso, Gurupi e Dianópolis.
O regime climático possui característica atmosférica da região amazônica, as
precipitações pluviométricas médias anuais situam-se de 1.300 mm na região sudeste a 2.100
mm na região oeste do Estado; temperatura média anual do ar de 26ºC, temperatura máxima
de 42ºC e a mínima de 8ºC, na microrregião de Dianópolis. Seu clima é úmido, tropical;
encontra-se na região de contato dos biomas amazônico e cerrado, com a região de floresta
concentrada ao norte do Estado (9,7%) de extensão da área do Estado e de cerrado ocupando
(87,8%) da sua extensão territorial (SEPLAN, 2012).
Os sistemas hidrográficos são formados pelos rios Araguaia (37,7% da área do
Estado) e Tocantins (62,3% da área do Estado). No sistema hidrográfico do rio Araguaia
predominam os rios de planície e no do rio Tocantins predominam os rios de planaltos e
depressões.
No contexto nacional, os sistemas hidrográficos Araguaia-Tocantins possuem alta
relevância geoeconômica, seja para a produção hidroelétrica, agrícola ou logística de
transporte. A capacidade instalada de produção hidroelétrica no rio Tocantins, segundo a
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Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), é de 11.563 MW. Em solo tocantinense
produz 2.679,5 MW, ou 3,4% da produção brasileira, operando com as Usinas Hidrelétricas
(UHEs) Luís Eduardo Magalhães, Peixe- Angical, São Salvador e Estreito (ZEE, 2005, p.
36).
As áreas de uso intensivo para a produção estão predominantemente na porção sul do
Estado. Os solos latossolos, que ocupam 22% da área total do estado, embora de baixa
fertilidade, são facilmente corrigidos e sua aptidão agrícola está voltada a culturas de ciclo
curto e longo e para pecuária intensiva. Na planície do Araguaia predominam os solos
plintossolos, propícios à agricultura irrigada e subirrigada (11% da área total); na região leste
do Estado (microrregião do Jalapão) predominam os solos de areias quartzosas, inaptos para
a agricultura, sendo recomendados para pastagens naturais e/ou silvicultura; na região norte
do Estado, os solos característicos são os latossolos, podzólicos e pequenas porções de solos
litólicos possuem limitação reduzida, sendo necessário o uso intensivo de corretivos e
adubos (SEPLAN, 2012).
O uso/ocupação do solo no Estado, segundo o Plano Estadual de Irrigação, distribuise da seguinte forma, de acordo com a tabela 1:
Tabela 1: Uso e ocupação do solo – Tocantins.
USO/OCUPAÇÃO
% DO ESTADO
0,54
Área Agrícola
0,11
Agricultura Irrigada
51,10
Campo Cerrado
17,16
Campo/Pastagem
4,69
Cerrado de Pantanal
25,35
Formação Florestal/Ciliar
1,00
Lâmina D'água
0,05
Zona Urbana
Fonte: Plano Estadual de Irrigação (2011)
A cobertura vegetal do Estado no período de 1990 a 2007, apresentada na tabela 2 e
figuras 3 e 4, (SEPLAN, 2010) sofreu significativa transformação. Sua área antropizada
corresponde a 32,8% da área do Estado, com crescimento de 2,5% ao ano no período (19902007). A agropecuária é responsável por 89,3% desse crescimento. A atividade agropecuária
na microrregião de Gurupi é responsável por 98% da área antropizada. A pecuária, segundo
os estudos realizados no Plano Estadual de Uso e Cobertura do Solo (SEPLAN, 2010),
configura-se como a principal atividade de impacto para a antropização das regiões do
Estado, com uma correlação de 0,843, o emprego agrícola 0,677 e a aptidão agrícola de
0,602, no período de 2000-2007.
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Tabela 2: Evolução da área antrópica (ha), percentual da área antrópica em relação à
área total e percentual da agropecuária em relação à área antrópica total, para as
microrregiões e para o Estado do Tocantins, 1990, 2000, 2005 e 2007
MICRORREGIÃO

VARIÁVEL

1990

Área Antrópica (ha)

2000

2005

2007

1.615.062,9 1.743.134,5 1.751.985,0 1.760.692,9

% da área antrópica/área
Araguaína

total
%

48,5%

55,5%

57,0%

55,7%

79,5%

84,4%

86,2%

83,8%

680.741,5 754.021,1

766.158,4

área

agropecuária/área
antrópica
Área Antrópica (ha)

627.931,7

% da área antrópica/área
Bico do Papagaio

total
%

26,5%

32,3%

37,9%

38,5%

66,6%

74,8%

79,2%

79,1%

450.300,9 578.984,8

625.806,2

área

agropecuária/área
antrópica
Área Antrópica (ha)

340.233,5

% da área antrópica/área
Jalapão

total
%

6,1%

7,9%

9,1%

9,9%

96,5%

93,2%

83,6%

84,4%

área

agropecuária/área
antrópica
Área Antrópica (ha)

1.117.917,6 1.382.719,5 1.628.069,2 1.748.207,7

% da área antrópica/área
Miracema

total
%

28,3%

36,0%

43,4%

46,7%

87,9%

90,4%

92,6%

92,7%

área

agropecuária/área
antrópica
Área Antrópica (ha)

812.261,6 1.002.750,7 1.129.375,6 1.148.468,4

% da área antrópica/área
Gurupi

total
%
agropecuária/área

28,4%

35,5%

40,2%

41,0%

95,9%

97,2%

97,7%

98,0%

área
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antrópica
Área Antrópica (ha)

378.122,6

584.923,9 840.436,0

943.456,9

% da área antrópica/área
total

Dianópolis

%

7,2%

10,8%

15,9%

18,0%

89,8%

87,3%

89,1%

89,8%

492.809,5 563.114,1

606.855,9

área

agropecuária/área
antrópica
Área Antrópica (ha)

324.122,6

% da área antrópica/área
Porto Nacional

total
%

14,7%

21,2%

24,2%

25,9%

96,4%

91,3%

91,1%

90,4%

área

agropecuária/área
antrópica
Área Antrópica (ha)

814.516,4 1.126.034,2 1.335.165,2 1.433.617,0

% da área antrópica/área
Rio Formoso

total
%

14,0%

19,7%

23,3%

25,4%

88,3%

90,0%

89,5%

91,2%

área

agropecuária/área
antrópica
Área Antrópica (ha)

6.014.378,8 7.460.491,2 8.468.580,5 9.101.740,6

% da área antrópica/área
total
Tocantins

%

21,7%

26,9%

30,5%

32,8%

85,6%

88,4%

89,1%

89,3%

área

agropecuária/área
antrópica

Fonte: SEPLAN, Plano Estadual de Uso e Cobertura do Solo (2010).
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Figura 2: Áreas de antropização do

Figura 3: Áreas de antropização do Estado

Estado em 1990

em 2007

Fonte: Seplan, Plano Estadual de Uso e

Fonte: Seplan, Plano Estadual de Uso e

Cobertura do Solo (2010).

Cobertura do Solo (2010)

Segundo o IBGE a população do Tocantins em 2018 foi estimada em 1.555.229
habitantes, correspondendo a 0,75% da população nacional e 8.64% da Região Norte.
Os dez maiores municípios respondiam em 2018, por 51,39% da população estadual,
sendo Palmas, a capital, com estimativa naquele ano com 291.855 habitantes.
Tabela 3: Os dez maiores municípios em População
Nome do Município

População Estimada 2018

Palmas

291.855

Araguaína

177.517

Gurupi

85.737

Porto Nacional

52.700

Paraíso do Tocantins

50.602

Araguatins

35.346

Colinas do Tocantins

34.990

Guaraí

25.677

Tocantinópolis

22.896

Dianópolis

21.850
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Fonte: IBGE- Diretoria de Pesquisas - DPE - Coordenação de População e Indicadores
Socias - COPIS/SEPLAN- Diretoria de Pesquisa e Informações Econômicas. (*)
Desidade demográfica- corresponde a habitantes por KM².

O Tocantins possui uma rede urbana concentrada (Figura 5), com duas capitais
regionais, Palmas e Araguaína. No estudo do IBGE sobre as Regiões de Influência das
Cidades (2008), Palmas é uma capital regional do tipo B, cujas características são
―capacidade de gestão no nível imediatamente inferior ao das metrópoles, têm área de
influência de âmbito regional, sendo referidas como destino, para um conjunto de atividades,
por grande número de municípios‖ (IBGE, 2008, p. 11); Araguaína, também capital
regional, mas do tipo C (menor número de relacionamentos municipais); o município de
Gurupi, segundo a metodologia de classificação, é considerado um centro sub-regional do
tipo B, ―têm área de atuação mais reduzida, e seus relacionamentos com centros externos à
sua própria rede dão-se, em geral, apenas com as três metrópoles nacionais‖ (IBGE, 2008, p.
11). As cidades de Dianópolis, Paraíso do Tocantins, Porto Nacional, Colinas do Tocantins,
Guaraí e Tocantinópolis são rotuladas como centro de zona A, ou seja, ―cidades de menor
porte e com atuação restrita à sua área imediata; exercem funções de gestão elementares‖
(IBGE, 2008, p. 11).
Figura 4: Rede de Influência Regional
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Fonte: IBGE, Regiões de Influência das Cidades (2008)

A esperança de vida ao nascer de 73,39 anos, e o índice de envelhecimento da
população de 21,75%, seu IDH-M em 2010 (último dado disponível) de 0,699, considerado
de médio desenvolvimento humano.
Em 2005, Tocantins exportou US$ 158,7 milhões de dólares e importou US$ 14,3
milhões. No ano de 2018, as exportações do Estado alcançaram US$ 1.2 bilhões de dólares e
as importações US$ 229 milhões de dólares com um saldo comercial de mais de US$ 970
milhões de dólares, sendo 82,90% de soja e derivados e 9,75% de carnes e subprodutos,
sendo os seus principais produtos. Sua agroindústria está centralizada em seis distritos
instalados em cinco cidades-polos: Palmas, Araguaína, Gurupi, Porto Nacional e Paraíso do
Tocantins.
O Produto Interno Bruto do Tocantins a preço de mercado corrente, no período de
2002 a 2016, obteve o melhor desempenho do país, com um crescimento nominal de 493%,
saindo de R$ 5.323 bilhões de reais em 2002 para R$ 31.576 bilhões em 2016, participando
com 9.4% do PIB da Região Norte e 0,5% do PIB nacional, seu PIB per capita alcançou em
2016 R$ 20.599,00, superior ao da Região Norte do país, ocupando a 15º posição no ranking
nacional. O setor de serviços corresponde a 74,00% do PIB, o agropecuário 12,7% e o
industrial 13,3%.
3.3 A Região Metropolitana de Palmas
A Região Metropolitana de Palmas é uma região metropolitana no Estado do
Tocantins, instituída pela Lei Estadual nº 2824, de 31 de dezembro de 2013. A Região
Metropolitana de Palmas compreende 16 municípios na região central do Tocantins, no
entanto, o município de Palmas forma uma conurbação somente com o distrito de
Luzimangues, situado no município de Porto Nacional. A Região Metropolitana de Palmas
apresentava em 1º de julho de 2015, uma população total de 446.737 habitantes, segundo
estimativa do IBGE.
Criada pelo governo do Estado, a Região Metropolitana de Palmas possibilita maior
poder de organização e de negociação de verbas para obras públicas que propiciam maior
desenvolvimento da região. Ao todo, são beneficiados 15 municípios e a capital.
Além de Palmas, fazem parte da Região Metropolitana os municípios de Aparecida
do Rio Negro, Barrolândia, Brejinho de Nazaré, Fátima, Ipueiras, Lajeado, Miracema,
Miranorte, Monte do Carmo, Oliveira de Fátima, Paraíso do Tocantins, Porto Nacional,

30

Pugmil, Silvanópolis e Tocantínia. Ao todo, os municípios somam mais de 440 mil
habitantes, cerca de 30% da população tocantinense. Da região, fazem parte três dos maiores
municípios do Tocantins: Palmas, Porto Nacional e Paraíso.
A criação possibilitou aos pequenos municípios circunvizinhos da capital
acompanhar o desenvolvimento pelo qual a maior cidade do Tocantins vem passando. A
cidade de Palmas está em pleno desenvolvimento e os municípios do interior não estavam
aproveitando esse crescimento. Assim, é implementada maior economia no traslado entre as
cidades, com passagens mais baratas entre os municípios.

3.4 A cidade de Palmas
Palmas é um município brasileiro, sendo a capital e também a maior cidade do
Estado do Tocantins. A cidade foi fundada em 20 de maio de 1989, logo após a criação do
Tocantins pela Constituição de 1988. Antes desta data, Palmas foi planejada inicialmente
pelos arquitetos Luís Fernando Cruvinel Teixeira e Walfredo Antunes de Oliveira Filho,
sendo que a partir daí, a cidade começou a ser construída pelos trabalhadores que vieram do
interior do Tocantins e de vários outros estados do país. Entretanto, somente a partir do dia
1° de janeiro de 1990, é que Palmas passou a ser a capital definitiva do Estado, já que antes a
cidade ainda não possuía condições físicas de sediar o governo estadual, que estava alocado
temporariamente no município vizinho de Miracema do Tocantins.
O nome para batizar a capital do Tocantins, Palmas, foi escolhido em homenagem a
Comarca de São João da Palma (atual Paranã), sede do primeiro movimento separatista da
região, instalada em 1809 na barra do Rio Palma com o Rio Paranã. Outro fator que
influenciou o nome foi a grande quantidade de palmeiras na região.
Somente anos depois, com o desmembramento do Estado do Tocantins do Estado de
Goiás pela Constituição de 1988, é que Palmas finalmente começou a surgir. No dia 10 de
janeiro de 1989, a cidade de Miracema do Tocantins foi definida como capital provisória do
Estado. No dia 19 de julho do mesmo ano, a Assembleia Estadual Constituinte aprovou o
projeto de lei do executivo criando o Município de Palmas. Somente em 1 de janeiro de
1990 é que Palmas assumiu sua função de capital do Estado e os poderes constituídos foram
transferidos da capital provisória, Miracema, para o plano diretor da nova cidade. Hoje, a
cidade planejada, foi construída contendo avenidas largas, uma preservação ambiental
eficiente e bons locais públicos. Palmas foi a capital com o maior crescimento demográfico
durante a primeira década do século XXI.
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Palmas é a capital do vigésimo quarto Estado mais populoso do Brasil, Tocantins. A
área original do município, segundo o IBGE é de 2219km². Sua altitude é de 260m. Os
municípios vizinhos a Palmas são respectivamente: Lajeado e Aparecida do Rio Negro ao
norte; Novo Acordo e Santa Tereza do Tocantins ao leste; Monte do Carmo ao sudeste e ao
sul; Porto Nacional ao sul, ao sudoeste e ao oeste; e Miracema do Tocantins ao noroeste.
Palmas é considerada a capital mais quente do Brasil na atualidade, e com tendência
a aumentar ainda mais a temperatura no futuro com o aumento da população, veículos,
asfalto e construções de prédios. Em Palmas, predomina o clima tropical com estação seca.
Clima quente todo o ano. Apesar de ter algumas variações, são poucas, pois a diferença entre
o mês mais quente (setembro) e o mais frio (julho) é de apenas 3ºC. A média das máximas
em setembro é de 36ºC, e a das mínimas é de 22ºC, em julho, a média das temperaturas
máximas atinge 33ºC, enquanto a das mínimas cai para 15ºC. Assim, a temperatura média
anual é de 26ºC. Apesar de setembro ser o mês mais quente, as temperaturas mínimas
maiores acontecem em março, com 24ºC. O mesmo acontece com julho (mês mais frio),
onde a menor temperatura máxima acontece em março e fevereiro.
A distribuição sazonal das precipitações pluviais está bem caracterizada, no ano, por
dois períodos bem definidos: a estação chuvosa, de outubro a abril, com temperatura média
de 26ºC, com ventos fracos e moderados; e a estação seca, nos meses de maio a setembro
com temperatura média que varia entre 23ºC e 27ºC. O índice pluviométrico é de 1.300
milímetros (mm) anuais. O mês mais chuvoso é janeiro, quando chove 246 mm, enquanto o
mês mais seco é julho, quando a chuva é quase nula.
O relevo está caracterizado pelas Serras do Carmo e do Lajeado, que constituem um
relevo basicamente escarposo, sendo que a cidade se mantém em uma 'planície' entre a Serra
e o lago represado.
O principal rio que banha o município de Palmas é o Rio Tocantins. O trecho deste
rio que banha o município faz parte do lago formado pela Usina Hidrelétrica de Lajeado, que
fica localizada a pouco mais de 54km ao norte da cidade, no município vizinho de Lajeado.
Dentre os outros cursos d'água que passam pelo município, destacam-se o Rio das Balsas, o
Ribeirão das Pedras, o Ribeirão Taquaruçu, o Córrego Macaco e o Ribeirão Taquaruçu
Grande.
Palmas possuiu as mais importantes taxas de crescimento demográfico do Brasil nos
últimos dez anos, recebendo pessoas de praticamente todos os estados brasileiros, com
destaque para os estados vizinhos ao Tocantins. Nos últimos anos, o desenvolvimento
econômico pelo qual tem passado o município de Palmas de certa forma tem contribuído
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para a atração de um contingente populacional proveniente de diversas partes do país. Esta
corrente migratória se deve à expectativa gerada com o surgimento de oportunidades de
negócios e empregos em função da implantação do Estado e da capital.
O crescimento de Palmas foi significativamente alto durante a década de 1990. Em
1991, a cidade tinha uma população de 24.261 habitantes. No ano de 2000, a cidade já
contava com 130.528 habitantes. Sua urbanização também cresceu nos últimos anos. Apesar
de uma desaceleração, Palmas tem um crescimento econômico de 8,7%, maior do que o
índice nacional e do Tocantins.
Após 30 anos, a população chega aos 291,855 habitantes, sendo que 80% das quadras
habitadas já estão pavimentadas. O mesmo ocorrendo com saneamento básico e água tratada
que chega a 98% da população. De um modo geral a cidade é caracterizada pelo seu
planejamento, pois foi criada quase na mesma forma de Brasília, com a preservação de áreas
ambientais, boas praças, hospitais e escolas, se tornando a capital com a maior taxa de
crescimento do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH).

Figura 5: Evolução Demográfica da cidade de Palmas
O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M) de Palmas é considerado
elevado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), seu valor é de
0,800, sendo o maior de todo o estado de Tocantins (em 139 municípios); segundo de toda
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Região Norte do Brasil (em 449) e o 559º de todo Brasil (em 5.507). Considerando apenas a
educação, o valor do índice é de 0,934 (classificado como muito elevado), enquanto o do
Brasil é 0,849. O índice da longevidade é de 0,712 (o brasileiro 0,638) e o de renda é de
0,754 (o do Brasil é 0,723). A cidade possui a maioria dos indicadores elevados e parecidos
com os da média nacional segundo o PNUD. A incidência da pobreza, medida pelo IBGE, é
de 5,43%, o limite inferior da incidência de pobreza é de 1,56%, o superior é de 9,30% e a
incidência da pobreza subjetiva é de 3,64%. O coeficiente de Gini, que mede a desigualdade
social, é de 0,42, numa escala entre 1,00 (pior número) e 0,00 (melhor).
Palmas foi concebida e projetada a partir de um concurso nacional em 1992. Para ser
o centro administrativo e econômico do Tocantins, e devido a isso, o setor de serviços é o
principal setor da economia palmense.
A participação da agropecuária na economia palmense é menor do que a do setor de
serviços, estando baseada em pequenas chácaras no entorno da cidade e das rodovias que
dão acesso a Palmas, além de grandes fazendas de plantação de soja e de criação de gado no
distrito de Buritirana.

Figura 6: Composição econômica de Palmas
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A economia é predominantemente formal, formada principalmente por sociedades
limitadas e firmas individuais. As microempresas são as mais comuns no município, sendo
que elas compõem mais de 80% das 4.394 empresas palmenses.
A cidade possui quatro distritos industriais, sendo eles o Distrito Industrial de
Palmas, o Distrito Industrial Tocantins I, o Distrito Industrial Tocantins II e o Distrito
Industrial de Taquaralto. Todos eles ficam localizados às margens das rodovias TO-050 e
TO-010.
O desenvolvimento de Palmas fez com que se tornasse uma cidade-polo, cuja
influência socioeconômica abrange, além de todo o estado do Tocantins, o sudeste do Pará, o
nordeste do Mato Grosso e do sul do Maranhão.
Em 2012 o Produto Interno Bruto (PIB) de Palmas foi estimado em R$ 4,13 bilhões.
Palmas recebeu investimentos, tais como: o Capim Dourado Shopping; o pátio multimodal
da Ferrovia Norte-Sul, diversas lojas de redes varejistas, tais como Casas Bahia e Lojas
Americanas, além das unidades fabris da Wilson Brasil, entre outras.
Segundo informações do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, Palmas
dispunha de um total de 144 estabelecimentos de saúde em 2009, sendo 61 públicos e 83
privados, os quais dispunham no seu conjunto de 364 leitos para internação, sendo que quase
300 são públicos. A cidade também conta com atendimento médico ambulatorial em
especialidades básicas, atendimento odontológico com dentista e presta serviço ao Sistema
Único de Saúde (SUS). No mesmo ano, a taxa de mortalidade infantil era de 15,4 por mil
nascidos vivos e a taxa de óbitos era de 3,2 por mil habitantes.
Segundo uma pesquisa realizada nos últimos anos, a saúde pública de Palmas traz a
satisfação de 90% da população. O Hospital de Urgências de Palmas e o HGP são alguns dos
principais hospitais da cidade. Entretanto, doenças como a Dengue estão trazendo dados
pouco a pouco alarmantes para a cidade.
Segundo o IBGE, a cidade tem mais de 70 mil domicílios entre apartamentos, casas e
cômodos. Grande parte do município conta com água tratada, energia elétrica, esgoto,
limpeza urbana, telefonia fixa e telefonia celular. 95,52% dos domicílios atendidos pela rede
geral de abastecimento de água; 96,99% das moradias possuem coleta de lixo e 94,23% das
residências possuem escoadouro sanitário. Atualmente, o lixo da capital tocantinense é
jogado no Aterro Sanitário de Palmas. Criado em 2001, é considerado um modelo nacional.
Palmas encontra-se localizada próxima à Rodovia Belém-Brasília. Pela BR-153, o
município tem acesso às principais cidades do Tocantins e demais regiões do país,
especialmente o Centro-Sul e os demais estados do Meio-Norte (Maranhão, Pará e Amapá).

35

A TO-050 também é uma importante via de acesso a Palmas, sendo responsável por ligar a
cidade ao município vizinho de Porto Nacional, à região sudeste do estado, ao nordeste de
Goiás, ao Estado da Bahia e ao Distrito Federal.
Além de sua arquitetura arrojada, Palmas conta com um lago formado pela UHE Luís
Eduardo Magalhães, com 8 Km de largura, onde podem ser praticados diversos esportes
náuticos.
Em Palmas, com a participação de cidadãos de todos os Estados brasileiros, criou-se
uma cidade de braços abertos para todos que chegam para trabalhar e viver. Essa gente é a
força que alavanca a cidade, dona de uma rica diversidade cultural, que a cada dia recebe
mais infraestrutura e diversidade seus serviços.
3.5 Dados Educacionais
As principais instalações educacionais do país estão concentradas nas capitais
brasileiras. Muito embora o desempenho da economia formal seja considerado favorável,
com uma base produtiva relativamente moderna, persiste uma enorme rede de atividades
vinculadas ao comércio e aos serviços informais, com expressivo número de micro e
pequenas empresas prestadoras de serviços que têm um papel importante para a economia
estadual, em especial como absorvedoras de mão de obra.
O trabalho, por sua vez, passa por transformações profundas que não têm sido
acompanhadas por novas estruturas sociais, ou seja, os recursos humanos, como força
produtiva, vêm perdendo espaço na sociedade moderna e têm ascendido, cada vez mais, o
intelecto e a criatividade como vetores fundamentais para o processo de inovação
permanente exigido pelo contexto organizacional. A mudança na configuração do trabalho
aponta para posicionamentos distintos na relação capital-trabalho, dado que os patamares de
negociação passam a ser diferenciados e não mais limitados somente ao esforço físico. Esse
novo cenário indica que os processos de apropriação e concentração de esforços físicos e
mentais visando ao alcance de elevada produtividade são questões ainda em debate, levandose em conta o aproveitamento integral dessa nova modalidade de capital.
A percepção de que existe uma nova realidade organizacional caracteriza a
necessidade de criação de um curso de administração que esteja pautado no eixo ensino,
pesquisa (iniciação científica) e extensão, de modo a suprir distintos níveis gerenciais,
estimulando a capacidade criadora, a iniciativa de ação, a inovação produtiva, o
empreendedorismo responsável e o compromisso social em prol de um desenvolvimento
econômico justo e autossustentável.
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O Censo da Educação Superior de 2013 registrou a participação de 2.391 Instituições
de Ensino Superior no país, entre públicas e particulares, o que representa uma variação
positiva no número de instituições em relação ao ano de 2012 e a confirmação da tendência
de crescimento na década.
O número de estudantes matriculados em cursos de graduação no Brasil cresceu
3,8% de 2012 para 2013. No ano passado, as matrículas superaram 7,3 milhões. A rede
privada concentra o maior número de alunos, quase 5,4 milhões de inscritos. Na rede
pública, há cerca de 1,9 milhão de estudantes.
No ano passado, ingressaram no ensino superior cerca de 2,7 milhões de estudantes.
A matrícula na graduação cresceu mais na rede privada (4,5%) do que na rede pública
(1,9%) – o censo anterior registrou maior crescimento nas instituições públicas. Neste censo,
a rede privada participa com mais de 80% no número de ingressantes em cursos de educação
superior de graduação.
Administração é o curso com o maior número de matriculados no país (800.114),
seguido por Direito (769.889), Pedagogia (614.835), Ciências Contábeis (328.031) e
Engenharia Civil (257.268).
As universidades são minoria entre as instituições de educação superior – são 195,
que equivalem a 8,2% do total das instituições de educação superior. As faculdades
predominam, são 84,3%. Apesar de o número ser menor, as universidades concentram
53,4% das matrículas em cursos de graduação e 29,2% estão nas faculdades.
As matrículas de pessoas com deficiência cresceram cerca de 50% nos últimos quatro
anos. Em 2013, eram 30 mil alunos e, em 2010, 19 mil. A maioria dos estudantes está em
cursos de graduação presencial (23 mil).
Levando em conta a educação superior sequencial e a pós-graduação stricto sensu, o
número de matriculados no ensino superior no país chega a 7,5 milhões. O Censo da
Educação Superior, realizado anualmente pelo Inep, engloba as redes pública e privada de
educação superior.
No período 2014-2016, a matrícula cresceu 4,4% nos cursos de bacharelado, 0,6%
nos cursos de licenciatura e 5,4% nos cursos tecnológicos. Os cursos de bacharelado têm
uma participação de 67,5% na matrícula, enquanto os cursos de licenciatura e tecnológicos
participam com 18,9% e 13,7%, respectivamente.

3.5.1 Educação no Tocantins
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O Governo do Tocantins assumiu o compromisso de garantir a Educação - direito de
todos - como fator de desenvolvimento social e econômico e como instrumento de inclusão
social, com vistas à construção de uma sociedade mais justa e igualitária, nos termos das
legislações federal e estadual. Uma das grandes ferramentas para cumprir com essa meta é o
Plano Estadual de Educação 2006/2016. A garantia do ensino fundamental obrigatório de
nove anos a todas as crianças de 6 a 14 anos, assegurando-lhes o ingresso e a permanência
com sucesso na escola, a garantia do ensino fundamental a todos os que a ele não tiveram
acesso na idade própria ou que não o concluíram, a ampliação do atendimento nos demais
níveis de ensino, a valorização dos profissionais da educação, o desenvolvimento de um
sistema de informação e de avaliação em todos os níveis e modalidades de ensino,
estimulando a avaliação institucional, de desempenho do servidor e o aperfeiçoamento dos
processos de coleta, análise e difusão de dados são as prioridades no plano de educação do
Tocantins. Na educação investe-se hoje para colher os resultados a longo prazo. Casa do
Estudante e Bolsa Universitária são alguns dos investimentos que o Governo do Tocantins
está fazendo na área.
O Estado dispunha em 2012, segundo dados do Governo, de uma rede de 3.280
escolas, sendo 318 creches, 774 escolas de ensino pré-escolar, 1.340 escolas de ensino
fundamental, 312 escolas de ensino médio, 46 escolas de educação profissional,112 escolas
de educação especial e 378 de educação para jovens e adultos (EJA).
Apesar do mal desempenho do Tocantins no Índice de Desenvolvimento da
Educação Básica (IDEB), principalmente no ensino médio, o sistema educacional no Estado
é considerado ―bom‖ e que 80% dos alunos da universidade federal são das escolas públicas
do Estado. Segundo dados divulgados pelo Ministério da Educação (MEC), Tocantins
obteve 3,3 pontos na avaliação do ensino médio. A média do ensino fundamental II (8º ano e
9º ano) foi de 3,9. Entre as 27 Unidades Federativas, o resultado da avaliação do ensino
médio coloca o Tocantins na 16ª colocação. Na região Norte, o Tocantins ficou com nota
inferior aos estados do Acre, Rondônia e Roraima.
A educação superior visa ao desenvolvimento do ser humano, à difusão da ciência e
da tecnologia e ao preparo do cidadão para o desempenho de suas funções no mercado de
trabalho. Assim, a educação superior tem compromisso com o desenvolvimento sustentável,
a preservação ambiental e a melhoria da qualidade de vida da população. As diretrizes para a
educação superior constituem um conjunto de princípios, fundamentos e procedimentos a
serem observados na organização, articulação e desenvolvimento do ensino universitário no
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Tocantins, atendendo à legislação vigente e ressaltando a necessidade de vincular a educação
com a prática social.
Sabe-se que os avanços qualitativos nem sempre são proporcionais aos quantitativos
e esta tem sido a pauta de muitas discussões acerca do ensino superior. Também é sabido
que os números ainda estão longe da meta do governo federal que pretende alcançar 30%
dos jovens entre 18 e 24 anos, sendo que atualmente apenas 13% desse público adentraram o
ensino superior. Entretanto, é inegável o fato de que a educação superior tem experimentado
grandes progressos nas últimas décadas, possibilitando que milhares e milhares de pessoas
tenham acesso à formação de 3º grau.
Aliado a isso, o Brasil tem presenciado ainda uma interiorização do ensino, com a
criação e instalação de instituições públicas e privadas, de norte a sul do País, permitindo a
diminuição das desigualdades regionais em termos de ofertas de vagas.
O Tocantins também vivencia tal processo, com a criação e expansão dessas
instituições em vários de seus municípios, conforme foi possível constatar. Nesse contexto, é
preciso considerar as diferentes realidades que ainda o separam dos demais estados, a
exemplo da densidade populacional, uma vez que toda a população do Estado pode equivaler
aos habitantes de uma capital brasileira.
No caso, o Estado do Tocantins, a expansão de IES é um fato visível em todo o
Estado, o que vem a ser confirmado com dados fornecidos pela SEPLAN-TO/Inep, onde
registra-se que: em 1999 haviam apenas 4 Instituições de ensino, em 2003 18 e, em 2010, 33
instituições de ensino superior presenciais.
O Estado avançou bastante, mas ainda há um longo caminho a percorrer. O
fortalecimento do ensino superior depende ainda de mais incentivos governamentais, no
intuito de estendê-lo a uma parcela cada vez maior da sociedade, ampliando as
possibilidades socioeconômicas da população e colaborando para o desenvolvimento local e
regional.
No Plano de Desenvolvimento do Tocantins, documento balizado e homologado por
número significativo de profissionais e instituições, exercita-se a visão de futuro.
A população se orgulha de ter erradicado a pobreza e de viver em um estado
precursor de um modelo de desenvolvimento que se diferencia pela qualidade do seu capital
humano, pela capacidade competitiva de suas empresas e por instituições públicas eficientes
e reconhecidas. Esse novo ciclo de desenvolvimento socioeconômico tem como núcleo
central das suas estratégias, a solidez das instituições e a produção de alto valor agregado em
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uma economia mais inovadora, diversificada e competitiva. Ou seja, são os avanços sociais
que solidificarão as bases para o desenvolvimento sustentável.

3.5.2 Educação em Palmas
Palmas tem um sistema de ensino primário e secundário, público e privado, e uma
variedade de profissionais de escolas técnicas. No ensino superior, destacam-se importantes
universidades públicas e privadas. As instituições públicas de ensino superior sediadas em
Palmas são: a Universidade Federal de Tocantins (UFT), Instituto Federal do Tocantins
(IFTO) e a Unitins (Universidade Estadual do Tocantins).
Tomando por base o relatório do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica
(IDEB) de 2005, o município obteve quase 3,3 pontos, e a tendência é de se chegar a 5,6 em
2021.
Palmas destaca-se, no âmbito estadual, na área de educação, possuindo os melhores
indicadores do Estado. Verifica-se um forte crescimento de vagas no nível superior que
conta hoje com um total de 06 estabelecimentos, sendo 02 de ensino público e os demais
particulares. Deve ser ressaltado ainda, o ensino tecnológico ministrado pela Escola Técnica
Federal de Palmas.
No município de Palmas coexistem instituições de diferentes Sistemas de Ensino:
Sistema Municipal, Estadual e Federal. Assim, pensar na educação ofertada aos munícipes
requer a verificação de dados da oferta desses sistemas em Palmas, visto que funcionam de
forma interdependente e complementar, sendo impactados e impactando a realidade local.
A Faculdade, no desejo de participar e contribuir para o desenvolvimento econômico
e à melhora das condições de vida da população Palmense, tendo ciência do seu papel como
em oferecer cursos superiores de qualidade, se prepara para oferecer aos alunos egressos do
ensino médio uma sólida formação profissional, amparada por um embasamento que lhes
proporcione condições de adquirir uma visão abrangente da realidade em que irão atuar,
interferindo com consciência nos padrões de educação da comunidade.

4.0 ORGANIZAÇÕES DIDÁTICO-PEDAGÓGICA

4.1 Políticas Institucionais no Âmbito do Curso
As políticas institucionais de ensino, extensão e pesquisa do curso de Biomedicina da
Faculdade ITOP, pautados nas Diretrizes Curriculares Nacionais e, em consonância com
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Projeto Pedagógico Institucional (PPI) e Projeto de Desenvolvimento Institucional (PDI),
estão implantadas no âmbito do curso e claramente voltadas para a promoção de
oportunidades de aprendizagem alinhadas ao perfil do egresso, adotando-se práticas
comprovadamente exitosas e inovadoras. O ensino, a pesquisa e a extensão estão articulados,
integrando as três vertentes que compõem o conhecimento: socialização, produção e diálogo
com a sociedade.
Visa qualificar profissionais para o mercado de trabalho, através da oferta de cursos
de bacharelados, licenciaturas e tecnológicos, nos termos de suas respectivas diretrizes
curriculares nacionais, visando obter um padrão de qualidade para atender às demandas
locais da capital e do estado.
Objetiva-se concretizar o ensino como um processo, intencional e sistemático, de
investigação do conhecimento com o desenvolvimento das capacidades cognitivas dos
alunos e a sua preparação para a vida social e profissional e busca, no domínio científico e
profissional de um determinado campo do conhecimento, a construção progressiva da sua
autonomia.
A política de ensino busca orientar o acadêmico para a vivência na realidade social,
buscando disponibilizar oportunidades educacionais a uma parcela expressiva da população,
independentemente da origem econômica, racial e cultural, oferecendo uma formação
generalista, voltada para a aplicação dos conhecimentos construídos na resolução de
problemas do cotidiano.
Desta forma, com os cursos de bacharelados, a Faculdade ITOP estará formando
profissionais liberais para atuarem nos diversos campos de saber, com os cursos de
licenciatura estará formando professores para atuarem na Educação Básica e com os cursos
superiores de tecnologia, profissionais capazes de apoiarem o desenvolvimento de Palmas e
do Estado do Tocantins.
Compatível com o acima exposto, a estrutura da organização curricular se concretiza
na oferta de três modalidades de componentes curriculares:
a) Formação geral;
b) Formação básica; e
c) Formação específica.
Os componentes curriculares que fazem parte do grupo 1 visam capacitar o
graduando a identificar e a analisar diferentes aspectos constitutivos da realidade, como
também identificar, compreender e analisar diferentes saberes, processos de comunicação e
especificidades culturais.
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Aqueles que constituem o núcleo 2 têm em vista habilitar o estudante a se apropriar
dos conhecimentos nucleares da área de conhecimento na qual o seu curso está inserido e
utilizá-los em novas construções de atividades profissionais.
Os que fazem parte do núcleo 3 buscam habilitar o estudante a se apropriar do
conhecimento teórico, prático e tecnológico relativo a um determinado campo de atuação
profissional e empregá-lo de modo inovador.
Para o desenvolvimento das políticas de ensino no âmbito institucional, a IES tem
como diretrizes:
a) Garantida qualidade do ensino e a excelência acadêmica nos cursos de graduação e
pós-graduação;
b) Promoção o ensino de forma indissociável com a pesquisa e extensão;
c) Articulação da pesquisa com o ensino como forma de incentivo à produção do
conhecimento na graduação, fortalecendo as atividades de investigação dos cursos
(TCCs, Artigos), a iniciação científica e a publicação de estudos em revistas
indexadas;
d) Ampliação da produção científica e os serviços à comunidade;
e) Qualificação permanente dos serviços de atendimento aos discentes, por intermédio
dos programas de Orientação aos estudantes e programas de acolhimento para
ingressantes;
f) Incentivo às iniciativas de educação a distância;
g) Articulação do ensino presencial com a educação a distância;
h) Elevação e manutenção dos indicadores de qualidade dos cursos de graduação e pósgraduação;
i) Fortalecimento do programa de capacitação e qualificação continuada de docentes e
estímulo ao aprimoramento da ciência da aprendizagem, com base no
desenvolvimento de novas metodologias e tecnologias de ensino;
j) Projeção, manutenção e modernização dos espaços acadêmicos (salas de aula,
laboratórios didáticos, de convivência, bibliotecas, etc.);
k) Atualização dos projetos pedagógicos e currículos de ensino que atendam as
diretrizes estabelecidas em âmbito estadual e nacional, a fim de adequá-los as
mudanças científicas, sociais e culturais;
l) Maior impacto da pós-graduação no processo de aperfeiçoamento dos cursos de
graduação;
m) Aprimoramento das formas de ingresso e dos programas de inclusão;
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n) Viabilização da formação continuada e articulada entre graduação e pós-graduação;
o) Articulação entre as diferentes áreas do saber, com a inclusão de temas transversais
ou de conteúdo, relacionadas às temáticas: relações étnico-raciais, história e culturais.
Quanto à política de pesquisa em consonância com o PPI, o curso de Biomedicina e a
Faculdade ITOP considera a pesquisa e a iniciação científica, indispensáveis para a
concretização de seu projeto acadêmico, entendendo que a construção do saber científico é
fundamental na formação de profissionais capazes de se posicionar criticamente diante da
realidade e atender às demandas da sociedade. Estimulando assim, a articulação da Pesquisa
com as várias áreas do conhecimento, assim como o fortalecimento das áreas específicas, de
forma integrada aos projetos pedagógicos dos cursos de graduação e às atividades de
extensão da Faculdade.
Neste contexto, visa qualificar a produção científica da Faculdade por meio da
interação dos Grupos de Pesquisa com o apoio das agências de fomento, objetivando a
captação de recursos, para o desenvolvimento de suas ações.
Considera, ainda, a Iniciação Científica como uma prática acadêmica de inserção de
alunos da graduação na pesquisa científica, para tanto, a Faculdade apoiará concedendo
desconto de parte da mensalidade, através de bolsa no Programa Institucional de Iniciação
Científica da Faculdade ITOP, como forma de estimular e consolidar a atmosfera científica
na comunidade acadêmica.
A pesquisa e o ensino superior apresentam aspectos semelhantes no sentido de
favorecer o indivíduo na reconstrução do conhecimento. A pesquisa propicia a compreensão
dos aspectos sociais, através da investigação destes. Partindo dessa premissa, propõe-se que
a prática da pesquisa esteja presente no meio acadêmico, pois subsidiará um ensino mais
concreto e eficaz.
Para desenvolver a política de pesquisa no âmbito institucional, as ações acadêmicoadministrativas da Faculdade ITOP estimula a articulação da Pesquisa com as várias áreas
do conhecimento, assim como o fortalecimento das áreas específicas, de forma integrada aos
projetos pedagógicos dos cursos de graduação e às atividades de extensão da Faculdade,
ocorrendo por meio da manutenção de Grupos de Estudo e com a solicitação de
credenciamento da instituição no Diretório dos Grupos de Pesquisa do CNPq (em análise
pelo CNPq).
A pesquisa na Faculdade ITOP é realizada por docentes e técnicos administrativos e
por alunos, através do Programa de Iniciação Científica - PROIC. Essas pesquisas são
divulgadas no meio acadêmico (por meio da Revista Científica Online MULTIDEBATES –
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publicada semestralmente; e do Encontro de Iniciação Científica - anualmente). Há estímulo
a professores e alunos com o programa de bolsas de Iniciação Científica (a alunos) e
incentivo aos professores orientadores, mantidos com recursos próprios, o que possibilitam
práticas inovadoras na Pesquisa.
A extensão é um dos pilares indispensáveis à missão institucional da Faculdade ITOP
e, como tal, constitui-se em um instrumento de articulação com os diversos segmentos
sociais. Como fator integrador e articulador do ensino e da pesquisa, a extensão deve ser
concebida através de um compromisso entre a Faculdade ITOP e a comunidade. Para tanto,
objetiva:
a) Ser um elo entre o ensino e a pesquisa, propiciando ao educando o desenvolvimento
das habilidades inerentes ao profissional que se quer formar;
b) Implementar projetos que propiciem aos acadêmicos um espaço de aprendizagem,
contribuindo para as transformações sociais, econômicas e políticas;
c) Minimizar a dicotomia entre teoria e prática através do desenvolvimento de
atividades que envolvam o ensino e a pesquisa;
Sendo assim, assume os seguintes compromissos:


Implementar programas de extensão buscando a integração contínua
ensino/pesquisa, tendo em vista a responsabilidade social e ambiental da
Faculdade ITOP;



Acompanhar e avaliar, de forma contínua e sistemática, as ações de extensão
da Faculdade ITOP;



Incentivar a implantação de programas e projetos voltados para a educação
continuada;

As ações acadêmico-administrativas previstas e executadas pela extensão estão em
conformidade com as políticas estabelecidas, considerando práticas efetivas para a melhoria
das condições sociais da comunidade externa, com as atividades: Cine Cult: temas
contemporâneos em debate, Concurso literário, Arte e Educação, Plantio de Árvores, Ações
de sensibilização em hospitais, Encontro Cultural, Doação de alimentos para entidades
assistenciais, Ações pedagógicas em escolas públicas, Tertúlia. Essas ações têm divulgação
no meio acadêmico, tem a participação de todos os cursos e estímulo com programas de
bolsas mantidos com recursos próprios, possibilitando ações inovadoras entre alunos e a
comunidade.
A extensão está articulada, integrando as três vertentes que compõem o
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conhecimento: socialização, produção e diálogo com a sociedade. Sendo assim, o curso de
Biomedicina

da Faculdade ITOP implementou programas de extensão realizados

semestralmente, envolvendo ações voltadas para a educação continuada e para a formação de
habilidades didático pedagógicas; estimula a participação da comunidade escolar. Os alunos
se articulam entre os vários períodos dos cursos como também se integram a outros cursos,
para realizações junto à comunidade, realizando eventos, seminários pedagógicos, projetos e
atividades na área de saúde como, Semanas Acadêmicas, Seminários, Simpósios, Oficinas,
Recepção aos Acadêmicos, Liga Acadêmica, Encontro de Iniciação Científica, Centro
Acadêmico, Associação Atlética Acadêmica e outros.
Entende-se a extensão como um processo educativo, cultural e científico que articula
o ensino e a pesquisa de forma indissociável, viabilizando a relação transformadora entre as
instituições de ensino superior e a sociedade. Considerando o ensino e a extensão, a
Faculdade ITOP viabiliza parcerias em projetos com outras instituições, tais como, o
Conselho Regional de Biomedicina – TO (CRF), HEMOCENTRO de Palmas – TO e outros.
Os projetos de extensão serão planejados pelos docentes do curso de Biomedicina,
nas reuniões de colegiado os professores idealizadores de projetos, são considerados
coordenadores dos seus respectivos projetos, podendo ser mais de um coordenador por
projeto, esses coordenadores elaboram e planejam seu projeto de extensão, apresentando sua
proposta e planejamento ao colegiado e, após aprovação de no mínimo 60% do corpo
docente, o projeto de extensão será colocado em prática.
Nesta perspectiva a Instituição já desenvolve políticas de Avaliação Institucional e
Responsabilidade Social referente à sua contribuição em relação à inclusão social, ao
desenvolvimento econômico e social, à defesa do meio ambiente, da memória cultural, da
produção artística e do patrimônio cultural.
A Faculdade ITOP possui ações previstas de estímulo e difusão para a produção
acadêmica viabilizando publicações científicas, didático-pedagógicas, tecnológicas, artísticas
e culturais, incentivam a participação dos docentes em eventos de âmbito local, nacional e
internacional, e preveem a organização e publicação de revista acadêmico-científica.
Na Revista MULTIDEBATES são publicados artigos originais, em versão online,
nas Áreas de Estudos Multidisciplinares, em português, inglês, francês e espanhol. Os
trabalhos são submetidos por meio do Sistema de Editoração Eletrônico de Revistas (SEER)
do periódico MULTIDEBATES. O acesso é por meio do link: <http://itop.edu.br/revista>
Os professores e alunos são incentivados a participação de eventos (sejam locais,
nacionais ou internacionais), bem como são incentivados à organização de eventos
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científicos na IES, como: Seminário do Curso de Pedagogia, Simpósio de Ciências
Contábeis, Encontro de Administração, Semana da Enfermagem e Encontro de Iniciação
Científica. A produção cultural também é incentivada por meio de atividades como
Concurso Literário, Tertúlia e Encontro Científico-Cultural.
4.2 DADOS FORMAIS DO CURSO
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO CURSO
Coordenador: Lazaro da Silva Dutra Junior
Identificação: Curso de Biomedicina
Habilitação: Bacharelado
Modalidade: Presencial
Vagas: 150 anuais
Turno: Matutino
Regime de Matrícula: Semestral
Carga Horária Total: O curso de Biomedicina possui uma carga horária de 3.462 h/a

TEMPO DE INTEGRALIZAÇÃO
Tempo mínimo: 8 (oito) períodos letivos com duração de 4 anos.
Tempo máximo: 13 (treze) períodos letivos com duração de 6,5 anos

LEGISLAÇÃO E NORMAS QUE REGEM O CURSO
 Lei de Diretrizes e Bases – LDB nº 9.394/96 e os atos dela derivados;


Parecer nº 104 das Diretrizes Curriculares Nacionais de 13/03/2002 (DOU de
11/04/2002, Seção 1, p. 14);



Resolução nº 2 do CNE/CES 2, de 18 de fevereiro de 2003 que estabelece as
diretrizes curriculares para o curso de Biomedicina;



Resolução Nº 2, de 18/06/2007, que dispõe sobre carga horária mínima e
procedimentos relativos à integralização e duração dos cursos de graduação,
bacharelados, na modalidade presencial;



O Decreto nº 5.296/2004 - Regulamenta as Leis nº 10.048/2000, que dá prioridade
de atendimento às pessoas que especifica, e nº10.098/2000, que estabelece normas
gerais e critérios básicos para promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de
deficiências;
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O Decreto nº 5.626/2005 - Regulamenta a Lei nº10436/2002, que dispões sobre a
Língua Brasileira de Sinais, Libras, e o artigo 18 da Lei nº10098/2000;

 A Resolução 01/2012 - Estabelece Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos
Humanos;
 A Resolução nº 01 de 17/06/2010 da Comissão Nacional de Avaliação da Educação
Superior - Normatiza o Núcleo Docente Estruturante;


A Resolução CNE nº 1/2004 - Institui Diretrizes Curriculares Nacionais para a
Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura AfroBrasileira e Africana;

 Lei 9.795/99 - Dispõe sobre a Educação Ambiental, institui a Política Nacional de
Educação Ambiental e dá outras providências;


Ainda o Decreto 4.281/2002 - Regulamenta a Lei no 9.795, de 27 de abril de 1999,
que institui a Política Nacional de Educação Ambiental, e dá outras providências.

 Projeto Pedagógico Institucional – PPI /ITOP;
 Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI.

DADOS CONCEITUAIS DO CURSO
4.2.1 Contextualização e Justificativa da oferta do curso
O Curso de Bacharelado em Biomedicina propõe-se a formar profissionais de alta
capacidade na atividade de pesquisa e docência em nível superior, nas diversas áreas da
Biomedicina. O biomédico identifica, classifica e estuda os microrganismos causadores de
enfermidades e procura medicamentos e vacinas para combatê-las. Faz exames e interpreta
os resultados de análises clínicas, para diagnosticar doenças, e análises bromatológicas, para
verificar contaminações em alimentos. Esse profissional trabalha em hospitais, laboratórios e
órgãos públicos de saúde, fazendo pesquisas e testes. Atua em equipes multiprofissionais em
parceria com bioquímicos, biólogos, médicos e farmacêuticos.
O Curso de Biomedicina da Faculdade Itop visa formar profissionais bacharéis com
competência para acompanhar a rápida evolução do pensamento e dos conhecimentos
científicos na sua área de atuação, para desempenhar os papéis de gerador (pesquisador) e
multiplicador do saber (docente em nível tecnológico e do ensino superior), nos diferentes
ramos das Ciências Biomédicas em Instituições de Ensino Superior e de Pesquisa, públicas
ou privadas; formar profissionais capacitados ao exercício das áreas de habilitação do
Biomédico fornecendo a base necessária para futura especialização quando necessário,
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pautado em princípios éticos e na compreensão da realidade social, cultural e econômica do
seu meio, dirigindo sua atuação para transformação da realidade em benefício da sociedade.
O campo de atuação do Biomédico é amplo, emergente e em transformação
constante, exigindo um profissional em aprendizagem contínua, capaz de desenvolver ações
estratégicas para o diagnóstico de problemas, busca de soluções e tomada de decisões na sua
área de competência. Conscientes dessa realidade uma vez que nível de desenvolvimento de
uma nação pode ser medido a partir da análise de diferentes indicadores tais como educação,
saúde, moradia e domínio tecnológico, entre outros e para acompanhar as revoluções na área
biomédica e os avanços científicos que o mundo da medicina e do diagnóstico têm passado
gerando cada vez mais oportunidades aos biomédicos a exemplo dos laboratórios que
trabalham com projeto de alta complexidade tecnológica e científica, tais como o Projeto
Genoma, Pesquisa e Desenvolvimento de Produtos Transgênicos, Reprodução Assistida e
DNA forense são exemplos de oportunidades de exercício profissional. As mudanças nas
políticas públicas de Saúde têm também proporcionado oportunidade de emprego na
administração e gerenciamento dos setores público e privado o que justifica a oferta do curso
e a promoção de profissionais habilitados para atuar no cenário profissional.

5.0 OBJETIVOS DO CURSO
5.1.1 O objetivo geral
Propiciar ao futuro Bacharel em Biomedicina as condições necessárias à sua
formação profissional, considerando a integração das diferentes áreas da saúde em
consonância com as competências, habilidades e posturas que lhes permitam plena atuação
em pelo menos duas áreas de habilitação, sendo a primeira habilitação em análises clínicas e
a segunda de acordo com a escolha do aluno.

5.1.2 Os objetivos específicos

Esses objetivos foram definidos de forma a atender as disposições e diretrizes
curriculares estabelecidas pelo MEC, ao tempo em que se procurou cumprir os prérequisitos
necessários à formação do Biomédico, pautados nas habilidades, atitudes, competências e
valores inerentes a esses profissionais
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 Atuar na pesquisa básica e aplicada nas diferentes áreas da Biomedicina e
desenvolver ações na área de saúde, por meio da elaboração e realização de
projetos de extensão, de pesquisa científica e execução das atividades
propostas em seus diferentes níveis, respectivamente;


Acompanhar a evolução do pensamento científico relacionando-o com a
tecnologia e saúde, no âmbito da contemporaneidade;



Estabelecer metas e desenvolver ações e estratégias com base no
conhecimento acumulado pela produção científica na área, de forma crítica e
relevante socialmente, para colaborar no diagnóstico e na busca de soluções
de problemas temporárias e/ou permanentes;

 Organizar, coordenar e participar de equipes multiprofissionais no âmbito de
sua formação, gerenciando e executando ações, consultorias e perícias,
inclusive, definindo pareceres, no sentido de cumprir a legislação relativa à
área da saúde;


Desenvolver idéias originais, inovadoras e ações estratégicas para
desenvolver competências, de forma a ampliar e aperfeiçoar a sua área de
atuação, conforme o mercado de trabalho e suas transformações contínuas,
com o intuito de um maior aprimoramento profissional;

 Visando atingir esses objetivos, o curso oferece disciplinas obrigatórias,
optativas, eletivas, estágio supervisionado, além de práticas de pesquisa e
extensão na área da saúde com intuito de formar profissionais aptos a
atuarem em diferentes campos de trabalho inerentes a eles, conforme a
legislação vigente, de forma a contemplar a sua excelência.

5.2 Perfil Profissiográfico
O perfil profissiográfico do Biomédico, formado pela Faculdade ITOP, foi elaborado
a partir da concepção e objetivos do curso, tendo em vista as peculiaridades regionais do
mercado de trabalho e a necessidade do profissional ter que se adaptar às constantes
mudanças biotecnológicas.
Formar profissionais de nível superior da saúde¹ com capacidade técnica e gerencial
para desempenhar atividades que dão suporte ao diagnóstico através da realização das
análises clínico-laboratoriais, assinando os respectivos laudos; realização das análises físicoquímicas e microbiológicas de interesse para o saneamento do meio ambiente; realização de
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serviços de diagnóstico por imagem, excluída a interpretação atuando sob supervisão
médica, em serviços de hemoterapia, de radiodiagnóstico e de outros para os quais esteja
legalmente habilitado e planejar e executar pesquisas científicas em instituições públicas e
privadas, na área de sua especialidade profissional, além de gerenciar, coordenar, avaliar e
controlar a execução dessas atividades.
Atendendo ao que preconiza as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de
Biomedicina (RESOLUÇÃO CNE/CES 2, DE 18 DE FEVEREIRO DE 2003) as
Competências e Habilidades Gerais estão centradas na:
I - Atenção à saúde: os profissionais de saúde, dentro de seu âmbito profissional,
devem estar aptos a desenvolver ações de prevenção, promoção, proteção e reabilitação da
saúde, tanto em nível individual quanto coletivo. Cada profissional deve assegurar que sua
prática seja realizada de forma integrada e continua com as demais instâncias do sistema de
saúde. Sendo capaz de pensar criticamente, de analisar os problemas da sociedade e de
procurar soluções para os mesmos. Os profissionais devem realizar seus serviços dentro dos
mais altos padrões de qualidade e dos princípios da ética/bioética, tendo em conta que a
responsabilidade da atenção à saúde não se encerra com o ato técnico, mas sim, com a
resolução do problema de saúde, tanto em nível individual como coletivo;
II - Tomada de decisões: o trabalho dos profissionais de saúde deve estar
fundamentado na capacidade de tomar decisões visando o uso apropriado, eficácia e custo
efetividade, da força de trabalho, de medicamentos, de equipamentos, de procedimentos e de
práticas. Para este fim, os mesmos devem possuir competências e habilidades para avaliar,
sistematizar e decidir as condutas mais adequadas, baseadas em evidências científicas;
III - Comunicação: os profissionais de saúde devem ser acessíveis e devem manter a
confidencialidade das informações a eles confiadas, na interação com outros profissionais de
saúde e o público em geral. A comunicação envolve comunicação verbal, não verbal e
habilidades de escrita e leitura; o domínio de, pelo menos, uma língua estrangeira e de
tecnologias de comunicação e informação;
IV - Liderança: no trabalho em equipe multiprofissional, os profissionais de saúde
deverão estar aptos a assumirem posições de liderança, sempre tendo em vista o bem estar da
comunidade. A liderança envolve compromisso, responsabilidade, empatia, habilidade para
tomada de decisões, comunicação e gerenciamento de forma efetiva e eficaz;
V - Administração e gerenciamento: os profissionais devem estar aptos a tomar
iniciativas, fazer o gerenciamento e administração tanto da força de trabalho, dos recursos
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físicos e materiais e de informação, da mesma forma que devem estar aptos a serem
empreendedores, gestores, empregadores ou lideranças na equipe de saúde;
VI - Educação permanente: os profissionais devem ser capazes de aprender
continuamente, tanto na sua formação, quanto na sua prática. Desta forma, os profissionais
de saúde devem aprender a aprender e ter responsabilidade e compromisso com a sua
educação e o treinamento/estágios das futuras gerações de profissionais, mas
proporcionando condições para que haja beneficio mútuo entre os futuros profissionais e os
profissionais dos serviços, inclusive, estimulando e desenvolvendo a mobilidade
acadêmico/profissional, a formação e a cooperação através de redes nacionais e
internacionais.
Desta forma, o profissional Biomédico será dotado das seguintes competências e
habilidades específicas:
 Realizar e se responsabilizar tecnicamente por análises laboratoriais,
incluindo

exames

hematológicos,

microbiológicos,

parasitológicos,

imunológicos, bioquímicos, hormonais, assim como, líquidos corporais;


Realizar procedimentos de coleta de material biológico, para fins de análises
laboratoriais, dentro das normas estabelecidas pelo Conselho Federal de
Biomedicina;



Realizar análises físico-químicas e microbiológicas de amostras do meio
ambiente, tais como água, ar e esgoto;



Gerenciar e administrar Laboratórios de Análises Clínicas e Ambientais;



Realizar análises bromatológicas e toxicológicas mediante formação
complementar adquirida durante o curso de graduação e especialização;



Realizar procedimentos relacionados ao diagnóstico por imagem, excetuando
a interpretação, quando da habilitação adquirida para tal;



Realizar, interpretar e emitir laudos e pareceres na citologia oncótica, quando
da habilitação adquirida para tal;

 Realizar todas as tarefas em banco de sangue, com exclusão, apenas, de
transfusão. Assumir e executar o processamento de sangue, suas sorologias e
exames prétransfusionais e assumir chefias técnicas, assessorias e direção
destas atividades;


Coordenar e realizar macroscopia, microtomia, diagnósticos histoquímicos e
imuno-histoquímicos, firmando os respectivos laudos, técnicas de biopsia de
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congelação, técnicas de necropsia, diagnóstico molecular, firmando o
respectivo laudo e processamento das amostras histopatológicas, quando da
habilitação adquirida para tal;


Atuar na preparação, análise e utilização de meios tecnológicos em perfusão
cardiovascular;

circulação

extracorpórea

convencional

em

adultos,

pediátricos e infantis; em dispositivos de bombeamento sanguíneo; em
filtração sanguínea; em trocas gasosas; hemodiluição; em preservação
miocárdica; em técnicas de hipotermia; em circuitos de perfusão; em técnicas
de conservação de sangue; em manejo da coagulação; em reaproveitamento
sanguíneo pré-operatório; em meios de assistência cardiorrespiratória,
quando da habilitação adquirida para tal;


Assumir responsabilidade técnica na Reprodução Humana, quando da
habilitação adquirida para tal;

 Assumir responsabilidade técnica em empresas que comercializam produtos
 específicos do laboratório de análises clínicas e bioderivados;


Exercer a docência em níveis superior e técnico, em disciplinas de sua
competência;



Elaborar, coordenar e executar pesquisa básica ou aplicada, em instituições
públicas ou privadas, de acordo com sua formação acadêmica;



Contribuir para melhoria da qualidade de vida da população garantindo a
assistência à saúde individual e do coletivo considerando a situação social,
política, econômica e ambiental.

CAMPO DE ATUAÇÃO
O campo de atuação do Bacharel em Biomedicina abrange:


Análises Clínicas (realizar análises, assumir a responsabilidade técnica e
firmar os respectivos laudos).



Banco de Sangue (realizar todas as tarefas, com exclusão, apenas, de
transfusão). Assumir e executar o processamento de sangue, suas sorologias e
exames prétransfusionais e assumir chefias técnicas, assessorias e direção
destas atividades;



Análises ambientais (realizar análises físico-químicas e microbiológicas para
o saneamento do meio ambiente);
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Indústria (Indústrias químicas e biológicas): soros, vacinas, reagentes, etc.;



Citologia Oncótica (citologia esfoliativa), quando da habilitação adquirida
para tal;



Análises Bromatológicas (realizar análises para aferição de qualidade dos
alimentos);



Imagenologia (atuar na área de Raio-X, Ultra-sonografia, Tomografia
Computadorizada, Ressonância Magnética Nuclear, Radiologia Vascular e
Intervencionista, Radiologia Pediátrica, Mamografia, Densitometria Óssea,
Neuroradiologia, Medicina Nuclear (excluída a interpretação de laudos);



Biologia Molecular (coleta de materiais, análise, interpretação, emissão e
assinatura de laudos e de pareceres técnicos);



Coleta de materiais (realizar toda e qualquer coleta de amostras biológicas
para realização dos mais diversos exames, como também supervisionar os
respectivos setores de coleta de materiais biológicos de qualquer
estabelecimento que a isso se destine. Excetuam-se as biópsias, coleta de
líquido céfalo-raquidiano (líquor) e punção para obtenção de líquidos
cavitários em qualquer situação);



Biofísica, Bioquímica, Microbiologia e Virologia, Fisiologia, Saúde Pública,
Histologia Humana, Hematologia, Imunologia, Parasitologia, Patologia,
Genética, Embriologia, Farmacologia, Informática da Saúde, Psicobiologia
conforme resoluções do Conselho Federal de Biomedicina;



Reprodução Humana (Assumir responsabilidade técnica);



Perfusão (Atuar na preparação, análise e utilização de meios tecnológicos
em perfusão cardiovascular; circulação extracorpórea convencional em
adultos, pediátricos e infantis; em dispositivos de bombeamento sanguíneo;
em filtração sangüínea; em trocas gasosas; em hemodiluição; em preservação
miocárdica; em técnicas de hipotermia; em circuitos de perfusão; em técnicas
de conservação de sangue; em manejo da coagulação; em Reaproveitamento
sangüíneo peri-operatório; em meios de assistência cardiorrespiratória);



Anatomia Patológica (Coordenar e realizar macroscopia, microtomia,
diagnósticos histoquímicos e imunohistoquímicos, firmando os respectivos
laudos, técnicas de biopsia de congelação, técnicas de necropsia, diagnóstico
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molecular, firmando o respectivo laudo e processamento das amostras
histopatológicas);


Sanitarista (Atuar em todos os níveis de atenção à saúde, integrando-se em
programas de promoção, manutenção, prevenção, proteção e recuperação da
mesma);



Toxicologia (Elaborar plano e gerenciar atividades relativas à área de
toxicologia);



Atuação em pesquisa básica e aplicada nos diferentes níveis e nas diferentes
áreas das Ciências Biomédicas.



Biomedicina Estética;

5.4 Forma de Acesso ao Curso
Nos termos dos artigos 81 a 83 do Regimento da IES a forma de acesso ao curso será
realizada da seguinte forma:
Art.81-O processo seletivo de ingresso nos cursos de graduação destina-se a avaliar
os conhecimentos adquiridos pelos candidatos, que demonstrem capacidade de
aproveitamento nos estudos/atividades que integrem o curso que desejam frequentar e
classificá-los, dentro do limite das vagas oferecidas.
§1º-As vagas oferecidas pela Faculdade de que trata o caput deste artigo são
aprovadas pelo(s) órgão(s) do Sistema Federal de Ensino, para o curso ministrado pela
instituição.
§2º-A Diretoria Geral designa por Portaria, a estrutura e competência da Comissão
Coordenadora do Processo Seletivo de Ingresso encarregada do planejamento, organização,
execução e avaliação desse mecanismo de classificação dos ingressantes na Faculdade.
§3º-O processo seletivo de ingresso é precedido de edital divulgado em conformidade
com as determinações legais emanadas do Sistema Federal de Ensino.
Art.82-O processo seletivo de ingresso obedece a critérios e normas de seleção e
admissão que levem em conta os seus efeitos sobre a orientação do ensino médio, devendo a
Faculdade articular-se com os órgãos normativos dos sistemas de ensino de sua clientela e
do Sistema Federal de Ensino.
Parágrafo único: O processo seletivo de ingresso centra-se na mensuração de
conhecimentos e ou habilidades dos candidatos sem ultrapassar o nível de complexidade
inerente a escolaridade de ensino médio, sendo estruturado na forma disciplinada pelo
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Conselho Superior estabelecida no respectivo edital e em consonância com as normas
emanadas do Sistema Federal de Ensino.
Art.83-A classificação far-se-á pela ordem decrescente dos resultados obtidos, sem
ultrapassar o limite de vagas ofertadas, excluídos os candidatos que não obtiverem os níveis
mínimos estabelecidos pelo Conselho Superior.
Parágrafo único: A classificação é válida para a matrícula no período letivo para o
qual se realiza o processo seletivo de ingresso, tornando-se nulo seus efeitos se o candidato
classificado deixar de requerê-la no prazo estabelecido ou, em o fazendo, não atender a todas
as exigências contidas no edital, dentro dos prazos fixados.

6 ORGANIZAÇÃO CURRICULAR E METODOLÓGICA DO CURSO
O currículo neste PPC foi concebido como uma instância dinâmica e flexível,
alimentada pela avaliação constante do processo de aprendizagem e do curso. Buscou-se,
superar a ação formativa escolarizada e limitada que prende o currículo em uma idéia de
―grade curricular‖, concebendo-o como um conjunto de ações que cooperam para a
formação humana em suas múltiplas dimensões. Desta forma, apresenta uma estrutura que
faculta ao profissional a ser formado a articulação constante entre ensino, pesquisa e
extensão, além da articulação direta com a pós-graduação, especialmente no que se refere às
atividades acadêmico-científico-culturais.
Os referenciais didático-pedagógicos do curso de Biomedicina encontram-se
pautados no Projeto Pedagógico Institucional (PPI) que ressalta a articulação constante das
atividades de ensino, pesquisa e extensão e no desenvolvimento de competências. Estes, por
sua vez, caracterizam-se pelo exercício de ações que possibilitam e estimulam a aplicação
dos saberes, conhecimentos, conteúdos e técnicas para intervenção na realidade profissional
e social, na resolução de problemas e nos encaminhamentos criativos demandados por
fatores específicos. Estão entre essas habilidades e competências, o enfrentamento e
resolução de problemas, construção de argumentações técnicas, trabalho em equipe, tomada
de decisão, entre outras.
A interdisciplinaridade, marco referencial da organização metodológica e curricular,
busca estabelecer um diálogo constante das unidades programáticas de um mesmo ou de
diferentes campos do saber, cujas práticas possibilitam a diminuição da fragmentação dos
conhecimentos e saberes, em prol de um conhecimento relacional e aplicado. Como
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elemento caracterizador da estrutura que fundamenta o currículo inovador deste curso, pode
se identificar a composição do quadro de disciplinas que objetivam alcançar duas realidades
na formação profissional universitária, que são justamente a formação conceitual e a
instrumental, estas formações efetivam-se por meio das disciplinas componentes do curso e
em sua alocação por períodos, de forma que se permita alcançar um alto nível de preparação,
no qual o aspecto teórico atua como base e se vincula diretamente às questões práticas da
profissão, estando estes dois elementos, teoria e prática perpassando o projeto do curso em
sua totalidade. Desse modo, o aluno está em toda a sua formação lidando com aspectos e
conhecimentos do campo conceitual e instrumental que sustentam e fomentam as ações
profissionais para a formação na sua área de atuação. Assim, Curso de Biomedicina esse
paradigma é concebido como uma nova postura frente ao conhecimento, ao processo ensino
aprendizagem e à própria organização curricular, e sua prática exige a troca e sistematização
de ideias, a integração de diferentes componentes curriculares para a construção do
conhecimento, em um processo de constante interação.
A organização curricular do Curso de Biomedicina apresenta uma proposta de cargahorária total coerente com o que se prevê nos eixos de formação fundamental, eixos de
formação profissional e eixos de formação prática; permitindo a articulação entre teoria e
prática, através de metodologias ativas e assim atendendo a todos os pressupostos básicos
fundamentados neste projeto pedagógico, garantindo uma sólida formação para o aluno de
Biomedicina, assim, foi estabelecida a carga horária de 3.462 horas/aula e o período de 4,0
anos(oito semestres) para integralização do curso. As Atividades Complementares, que
também fazem parte da integralização com carga horária de 115 h/a, com regulamento
próprio .
Dessa forma, o currículo é desenvolvido na perspectiva da educação continuada,
concebido como uma realidade dinâmica e flexível, propiciando a integração de forma
interativa e o diálogo entre as diferentes ciências e saberes, e promovendo atividades
facilitadoras da construção de competências. Proporciona aos seus discentes uma formação
generalista, humanista, crítica e reflexiva, capacitando-os para a identificação e resolução de
problemas através do uso de novas tecnologias, preparando-os para o exercício da cidadania
e contribuição não só com o desenvolvimento socioeconômico, ambiental e cultural de e
região, mas também do País.
A proposta deste Currículo é trazer a prática e o desenvolvimento da identidade
profissional para o centro das atividades de aprendizado, preocupando-se com a
identificação e adequação de processos que conduzam aos resultados previamente
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estabelecidos, prevendo a integração e alinhamento de metodologias de ensinoaprendizagem, práticas educacionais, contextos de aprendizagem e métodos de avaliação, em
uma nova perspectiva de orientação acadêmica e de formação profissional que extrapolem a
concepção fechada de currículo e venha atender a acessibilidade metodológica dos diferentes
perfis atendidos.
As estratégias metodológicas adotadas pelo curso pautam-se numa abordagem
interdisciplinar e sistêmica, conforme sinaliza o PPI, estabelecendo os caminhos que
indicam as propostas e alternativas adequadas para a concretização da formação pretendida,
visto que o êxito das mesmas busca a construção progressiva das competências profissionais
a partir da interdependência existente entre o que se aprende e como se aprende.
Compreendida como um conjunto de processos utilizados para alcançar um
determinado fim, as opções metodológicas no curso de Biomedicina se respaldam em
concepções e princípios pedagógicos com vistas à aprendizagem significativa dos
estudantes. Os docentes promovem atividades que propiciam a construção de novos
conhecimentos, por meio de práticas pedagógicas inovadoras, essas atividades são realizadas
através de aulas práticas, seminários, simulações, estudos de casos e atividades de
investigação e extensão além de aplicação de metodologias ativas e do desenvolvimento de
Atividades Práticas Supervisionadas - APS.
Destaca-se a preocupação com à acessibilidade metodológica através da utilização de
práticas diferenciadas, comunicação interpessoal e virtual, bem como instrumentos, métodos
e técnicas de ensino e aprendizagem e de avaliação diversificados que atendam aos
diferentes estilos e ritmos de aprendizagem. Assim, a Faculdade ITOP utilizará diferentes
cenários de aprendizagem oferecidos por inovações tecnológicas por meio de softwares
colaborativos e da versatilidade proporcionada pelo, notebooks, tablets e smartphones. A
Faculdade Itop também conta com o Sistema de Gerenciamento de Aprendizagem – E-orbiti
que propicia inovações no processo ensino aprendizagem, por meio de ferramentas
tecnológicas facilitadoras da construção do conhecimento, contribuindo, dessa forma, para a
autonomia do aluno. Ocorrem ainda, de forma integrada aos Planos Integrados de Trabalhos
– PIT das disciplinas, as Atividades Práticas Supervisionadas - APS como efetivo
componente do trabalho acadêmico, cujas atividades extrapolam a sala de aula. Além disso,
os laboratórios específicos do curso de Biomedicina serão espaços de construção do
conhecimento sendo estes, utilizados para desenvolvimento de práticas sejam elas simuladas
ou para atendimento a comunidade a exemplo das campanhas de vacinação, que abrangem o
atendimento de cunho social a comunidade local. Tais atividades constituem-se importantes
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instrumentos na formação do egresso e de relação com a comunidade, possibilitando não só
a produção de conhecimento e prestação de serviços, como também a consolidação da
necessidade do profissional da área de Biomedicina na sociedade, ampliando-se as
possibilidades de inserção no mundo do trabalho.
6.1 OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA ESTRUTURA CURRICULAR
6.1.1 acessibilidade metodológica
No currículo do curso de Biomedicina a acessibilidade metodológica é entendida
como condição para utilização, com segurança e autonomia, total ou assistida, de diferentes
metodologias que favoreçam o processo de aprendizagem. Neste sentido, no curso de
Biomedicina as atividades desenvolvidas observam as necessidades individuais e os
diferentes ritmos e estilos de aprendizagem dos estudantes.
A comunidade acadêmica, em especial, os professores, concebem o conhecimento, a
avaliação e a inclusão educacional promovendo processos e recursos diversificados a fim de
viabilizar a aprendizagem significativa dos estudantes. Desta forma, concebe-se que a
acessibilidade metodológica no curso de Biomedicina deve considerar a heterogeneidade de
características dos alunos para que se possa derrubar os obstáculos no processo de ensino
aprendizagem promovendo assim a efetiva participação do estudante nas atividades
pedagógicas e na apropriação dos conhecimentos e saberes que favoreçam uma formação
integral no seu itinerário Acadêmico.
No que se refere à ampliação no atendimento educacional especializado ligado as
questões de acessibilidade, o acadêmico da Faculdade conta com as ações desenvolvidas
pelo Núcleo de Atendimento Psicopedagogia que oferece aos estudantes um serviço que
objetiva acolhê-lo e auxiliá-lo a resolver, refletir e enfrentar seus conflitos emocionais, bem
como suas dificuldades a nível pedagógico.
6.1.2 FLEXIBILIZAÇÃO NA ESTRUTURA CURRICULAR
A flexibilização Curricular caracteriza-se, tanto pela verticalidade, quanto pela
horizontalidade. Desse modo a vertical prevê diferentes formas de organização do saber ao
longo do período de formação e a horizontal o aproveitamento de várias atividades
acadêmicas complementares. No que tange ao princípio de flexibilização, a estrutura
curricular do curso de Bacharelado em Biomedicina possibilita a ampliação do
conhecimento e o desenvolvimento de uma visão crítica mais abrangente, pois possibilita ao
estudante ir além de seu campo específico de atuação profissional, proporcionando
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condições de acesso a conhecimentos e desenvolvimento de habilidades e atitudes
formativas em outras áreas de atuação profissional.
No curso de Biomedicina, os estudantes desenvolverão, em diversos espaços
práticas diversificadas, estágios extracurriculares, componentes curriculares que propiciarão
a ampliação de uma visão humanística, crítica e reflexiva acerca da sociedade, a exemplo de
Antropológicos e Sociológicos, além da oferta de disciplinas optativas, dentre as quais
Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS. Desse modo, coadunado com a política institucional,
o curso ofertara diferentes cenários que possibilitarão ao estudante construir o seu percurso
formativo, na medida em que prevê diferentes formas de organização, de modo a propiciar
melhores resultados de aprendizagem proporcionando ao aluno tanto acessibilidade
pedagógica quanto atitudinal no seu processo de formação
6.1.3 INTERDISCIPLINARIDADE NA ESTRUTURA CURRICULAR
A interdisciplinaridade é operacionalizada por meio da complementaridade de
conceitos e intervenções entre as unidades programáticas de um mesmo campo do saber e
entre diferentes campos, dialeticamente provocada através de conteúdos e práticas que
possibilitam a diminuição da fragmentação do conhecimento e saberes, em prol de um
conhecimento relacional e aplicado à realidade profissional e social. Busca, desse modo,
favorecer uma visão contextualizada e uma percepção sistêmica da realidade, de modo a
propiciar uma compreensão mais abrangente.
O respeito à diversidade e aos diferentes estilos e ritmos de aprendizagem serão
considerados por meio de metodologias de ensino apropriadas, arranjos organizacionais, uso
de recursos diversificados que propiciam a flexibilização atitudinal e pedagógica. Antes, o
valoriza, ressaltando seu papel de iniciador do processo e mediador na construção do novo
conhecimento. Desse modo, vislumbra-se que o grande desafio da interdisciplinaridade
reside na aspiração de superar qualquer outra modalidade de cooperação que não busque a
integração de conceitos e métodos. Para tal, a atividade do professor o diferencia das práticas
comumente adotadas: compartilhamento com os estudantes das questões controvertidas;
discussão de todas as visões existentes ao invés de um único ponto de vista ou teoria; o
incentivo à busca da divergência e não do consenso; e, principalmente, a responsabilidade
pela qualidade e níveis aceitáveis de aprendizagem.
O desenvolvimento da criticidade e da autonomia de pensamento dos estudantes
ganharão terreno fértil num trabalho conduzido nesses termos, notadamente se focados em
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questões cuja compreensão e avaliação requerem conhecimentos, habilidades e
procedimentos que se localizam em várias disciplinas. Finalmente, essa perspectiva prevê a
possibilidade de um novo sujeito, mais aberto, flexível, solidário, democrático e crítico

6.1.4 EDUCAÇÃO DAS RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS E O ENSINO DA
HISTÓRIA E CULTURA AFRO-BRASILEIRA, AFRICANA E INDÍGENA.
Em relação ao preconizado nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das
Relações Étnico-raciais e para o Ensino da História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena (CNE/CP Resolução 1/2004), o curso de trata destas questões:
•

No projeto pedagógico e na matriz curricular estão incluídos em conteúdos
de disciplinas e atividades curriculares pertinentes;

•

Nas Atividades Complementares patrocinadas pelo curso e pela IES, como
tema de iniciação científica e pesquisa, extensão, entre outros;

•

Em disciplina como Antropológicos e Sociológicos, que trata de questões
socioculturais, por meio de desenvolvimento de temas que abordarão as questões
socioculturais e História dos Povos Indígenas e Afrodescendentes, dos Movimentos
sociais como fruto do comportamento coletivo, a plurietnia e o multiculturalismo no
Brasil, entre outros, de modo a promover a ampliação dos conhecimentos acerca da
formação destas sociedades e da sua integração nos processos físico, econômico,
social e cultural da Nação Brasileira.

6.1.5 EDUCAÇÃO AMBIENTAL
De acordo com a Lei Federal de 27/04/1999, que dispõe sobre a educação ambiental,
instituindo a Política Nacional de Educação Ambiental, o Parecer CNE/CP nº 14/2012, de 6
de junho de 2012, a educação ambiental (EA) e a Resolução Nº 2 de 15 de junho de 2012
que estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental. Esta se
constitui como uma dimensão representada por processos nos quais cada indivíduo e
coletividade edificam valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e valores
voltados para a construção de uma consciência ambiental, pautada na ética e
sustentabilidade.
Desta forma, o Projeto Pedagógico e estrutura curricular do curso de Biomedicina
apresenta a Educação Ambiental, que será desenvolvida de diferentes formas, tais como:
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• Transverslamente nos diversos componentes curriculares, como temática a
ser desenvolvida na disciplina de Sociologia e Antropologia .
• Nas Práticas de Pesquisa e Extensão na Área da Saúde e nas demais ações
a serem desenvolvidas no curso, a exemplo das Semanas Acadêmicas e outras ações
institucionais, como o Programa ―Conduta Consciente‖.
6.1.6 EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS
No tocante a Resolução nº 1, de 30 de maio de 2012, que estabelece Diretrizes
Nacionais para a Educação em Direitos Humanos, cujo objetivo central é a formação para a
vida e para a convivência no exercício cotidiano, consubstanciado como forma de vida e de
organização social, política, econômica e cultural, no curso de Biomedicina, a inserção dos
conhecimentos concernentes à Educação em Direitos Humanos ocorrerá das seguintes
formas:
• Pela transversalidade, por meio de temas relacionados aos Direitos
Humanos e tratados interdisciplinarmente;
• Como um conteúdo específico na Sociologia e Antropologia;
• De

maneira

interdisciplinaridade,

nos

mista,
demais

ou

seja,

combinando

componentes,

a

transversalidade

exemplo

das

e

atividades

complementares, de extensão, e de pesquisa, desenvolvidas ao longo do curso;
• Ações institucionais como Seminários e Fóruns de discussão.
7. ESTRUTURA CURRICULAR

Disciplina
Anatomia Humana-I
Biologia Celular
Histologia e Embriologia
Sociologia e Antropologia
Comunicação e Expressão
Introdução a Biomedicina
Metodologia Científica

Disciplina
Anatomia Humana-II
Microbiologia-I
Bioquímica-I

1º PERÍODO
Pré requisito

2º PERÍODO
Pré requisito

Teórica Prática Total
66
36
102
68
68
56
12
68
34
34
34
34
34
34
34
34
326
48
374
Teórica Prática Total
66
36
102
56
12
68
56
12
68
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Biossegurança Aplicada à Saúde (EAD)
Fisiologia Humana
Saúde Coletiva e Epidemiologia

Disciplina

3º PERÍODO
Pré requisito

Imunologia -I
Análise Laboratorial Quantitativa
Bioquímica-II
Genética Geral e Citogenética
Microbiologia-II
Parasitologia

Disciplina

4º PERÍODO
Pré requisito

Biofísica (EAD)
Patologia Estrutural e Funcional
Imunologia -II
Biologia Molecular
Análise Toxicológica
Hematologia -I

Disciplina
Bioestatística (EAD)
Análise de Líquidos Corporais
Imunologia Clínica
Farmacologia
Bromatologia
Hematologia-II

Disciplina
Microbiologia Clínica
Hematologia Clínica
Citopatologia
Perfusão Extracorpórea
Estágio Supervisionado-I

TOTAL
5º PERÍODO
Pré requisito

6º PERÍODO
Pré requisito

7º PERÍODO
Pré requisito

Disciplina
Parasitologia Clínica
Bioquímica Clínica
Interpretação de Exames Laboratoriais-I

34
68
68
348

34
68
68
408
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Teórica Prática Total
68
68
34
34
56
12
68
68
68
34
34
68
56
12
68
316
58
374
Teórica Prática Total
34
34
68
68
34
34
68
56
12
68
68
68
56
12
68
316
58
374
Teórica Prática Total
34
34
56
12
68
56
12
68
68
68
56
12
68
56
12
68
326
48
374
Teórica Prática Total
34
34
68
34
34
68
34
34
68
34
34
175
175
136
277
413
Teórica Prática Total
34
34
68
68
68
68
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Biomedicina Estética
Estágio Supervisionado-II

34
204

TOTAL
8º PERÍODO
Pré requisito
Disciplina
Interpretação de Exames Laboratoriais
Controle de Qualidade em Análises Clínicas
Trabalho de Conclusão de Curso-I
Estágio Supervisão-III
TOTAL
ATIVIDADE COMPLEMENTARES
DISCIPLINAS (OPTATIVAS)
Empreendedorismo
Libras
Biomedicina Aplicada ao Diagnostico por Imagem
Banco de Sangue

34
220
424

220
220

Teórica Prática Total
68
68
34
34
68
68
275
275
102
343
445
3.186
100
3.286

CARGA HORÁRIA
68
68
68
68

PERÍODO
5º
6º
7º
8º

A estrutura curricular organiza-se de forma a comtemplar o eixo de formação
previstos nas DCNs e devidamente alinhados ao PPI. Para tal, o seu PPC enfatiza as
diferentes áreas do conhecimento permitindo o desenvolvimento do espírito científico e o
aprimoramento das relações homem/natureza. Inspira-se nos pilares da educação
contemporânea, formando profissionais capazes de: aprender a conhecer, aprender a fazer,
aprender a ser e aprender a viver juntos, apostando no efeito multiplicador e transformador
de suas práxis.
A tabela abaixo apresenta a periodização da estrutura curricular referente ao curso de
bacharelado em Biomedicina e a descrição do perfil a ser desenvolvido em cada período.
Eixos Interligados de Formação
DCNs

Componentes curriculares

I - Ciências Exatas - incluem-se Bioestatística, Biosegurança, Analise Laboratório e
os processos, os métodos e as quantitativa,Biofísica,
abordagens

físicos,

químicos,

matemáticos e estatísticos como
suporte à biomedicina
II - Ciências Biológicas e da Biologia celular, Anatomia Humana I e II, Embriologia
Saúde – incluem-se os conteúdos e Histologia, Bioquímica, microbiologia, Imunológica,
(teóricos e práticos) de base Processos patológicos, Biomedicina Estética, Perfusão
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moleculares

e

celulares

dos Extracorpórea,

Estágio

Supervisionado

–I,II,III

processos normais e alterados, da Interpretação de Exames Laboratoriais –I,II,
estrutura e função dos tecidos,
órgãos, sistemas e aparelhos, bem
como

processos

bioquímicos,

microbiológicos, imunológicos e
genética

molecular

desenvolvimento

do

saúde-doença,

em

todo

processo

inerentes

à

biomedicina
III

-

Ciências

Humanas

e Introdução à Biomedicina, Comunicação e Expressão ,

Sociais – incluem-se os conteúdos Epidemiologia , Saúde Coletiva e Sociedade, Fisiologia
referentes às diversas dimensões Humana e Sociologia e Antropologia .
da relação indivíduo/sociedade,
contribuindo para a compreensão
dos

determinantes

culturais,

sociais,

comportamentais,

psicológicos, ecológicos, éticos e
legais e conteúdos envolvendo a
comunicação, a informática, a
economia e gestão administrativa
em nível individual e coletivo.
IV - Ciências da Biomedicina – Biologia Molecular I, II, Genética Geral e Citogenetica ,
incluem-se os conteúdos teóricos Citopatologia, Saúde Coletiva, Hematologia, Micologia,
e práticos relacionados com a Bioquímica-I,II Bioquímica Clínica, Bromatologia,
saúde, doença e meio ambiente, Parasitologia, Paracitologia Clinica, Microbiologia- I,II,
com

ênfase

nas

áreas

de Microbiologia Clínica, Analise Toxicologica, Analise

citopatologia, genética, biologia de

Líquidos

Corporais,Análises

molecular, eco epidemiologia das Imunologia-I, II, Imunologia Clinica
condições de saúde e dos fatores Estrutural
predisponentes
serviços

à

doença

complementares

e

Funcional

,

Biologia

Biomédicas.
Patologia
Molecular,

e Hematologia –I,II, Hematologia Clinica, Farmacologia,
de Bromatologia, Citopatologia, Citopatologia Clinica,

diagnóstico laboratorial em todas Controle de qualidade em Analise Clinica.
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as áreas da biomedicina.
Atividades Complementares

115 horas
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9 EIXOS ESTRUTURANTES
No curso de Biomedicina da Faculdade ITOP, serão adotados os princípios da não
especialização, da interdisciplinaridade e da flexibilidade na formação profissional por meio de
componentes curriculares, cujas unidades programáticas contemplam a formação geral, a
formação específica (básica e própria da profissão) e a formação complementar. Estas, por sua
vez coadunam-se aos Eixos Estruturantes (Fenômenos e Processos Básicos, Práticas
Investigativas, Gestão , Formação Específica e Práticas profissionais) do Projeto pedagógico
Institucional – PPI, que objetivam sistematizar a complementaridade dos conteúdos, saberes,
ações e competências verticalmente, em grupos de unidades programáticas e/ou disciplinas que
guardam certa proximidade quanto às finalidades específicas da formação.
Nessa perspectiva, as competências estabelecidas ao longo de todo o curso, norteiam as
disciplinas ou campos do saber, consonante com a missão da Faculdade ITOP, o objetivo do
curso e o perfil profissiográfico do egresso.

10. O EIXODE FENÔMENOS E PREOCESSOS BÁSICOS
Congrega conhecimentos e conteúdos associados à origem do campo de saber ao qual
está situado o curso, ao mesmo tempo em que fornece os subsídios necessários para a introdução
do aluno naquele campo ou área de conhecimento. Esse eixo contempla a Formação Geral e
Básica, na medida em que capacita o estudante a entender a sociedade na qual ele está inserido,
fornecendo

subsídios

teóricos

acerca

de

conhecimentos

filosóficos,

sociológicos

e

antropológicos, com vistas à formação de um profissional cidadão, crítico e reflexivo.
Fazem parte desse eixo as disciplinas de formação geral. Os Bacharelado da instituição,
tais como: Sociológicos e Antropologia, Metodologia Científica, Práticas de pesquisa e extensão
na área da saúde e Libras, fornecem os instrumentos necessários para ler, interpretar e produzir
conhecimentos. Contemplam ainda esse eixo as disciplinas básicas, da área de formação, cujas
unidades de aprendizagem podem ser partilhadas por áreas afins, denominadas de Nucleares:
Biologia Celular, Anatomia Humana I e II, Histologia e Embriologia , Bioquímica,
Microbiologia, Bioestatística, Imunologia, Patologia, Farmacologia, entre outras.
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11.O EIXO DE FORMAÇÃO ESPECÍFICA
Aglutina as unidades programáticas que abordam os conhecimentos, saberes, técnicas e
instrumentos próprios do campo do saber e/ou de atuação profissional. Neste eixo encontram-se
as disciplinas de Formação Específica que permite ao estudante o desenvolvimento do
conhecimento teórico e do domínio tecnológico de um determinado campo de atuação
profissional, requerendo o conhecimento, o saber fazer de determinada profissão. Fazem parte
desse eixo as disciplinas específicas da área de formação: Hematologia Clínica e Banco de
Sangue, Líquidos corporais, Microbiologia Clínica, Citopatologia, Bioquímica Clínica,
Imunologia Clínica, Micologia, Parasitologia Clínica , Diagnostico por Imagem , Toxicologia,
Bromatologia entre outras.

12. O EIXO DE PRÁTICAS DE PESQUISA.
Congrega unidades de aprendizagens dirigidas para a apreensão de metodologias
associadas investigação do cotidiano e à iniciação científica. Fazem parte desse eixo as
disciplinas Metodologia Científica, TCC –I e TCC –II e Práticas de Extensão na Área da Saúde
e atividades de investigação presentes nas disciplinas do curso.

13.O EIXO DE PRÁTICAS PROFISSIONAIS

Contempla a formação específica, na medida em que congrega as unidades de
aprendizagem orientadas para o exercício e inserção do estudante em diferentes contextos
profissionais, institucionais, sociais e multiprofissionais inerentes à sua área de atuação, com o
intuito de promover a aquisição de habilidades e competências específicas do exercício
profissional. Além disso, estão voltadas para o exercício e a inserção do estudante em diferentes
contextos profissionais, institucionais, sociais e multiprofissionais inerentes a sua área ou campo
de atuação, com o intuito de promover a aquisição de habilidades e competências específicas do
exercício profissional em questão. Integra esse eixo as Práticas Profissionais e os Estágios
Supervisionados. Dentre elas:, Estágio Supervisionado I, II e III, Interpretação de Exames
Laboratórios –I e II, Trabalho de conclusão de Curso -TCC
12. FORMAÇÃO COMPLEMENTAR
Constituído por um conjunto de horas disponíveis para incluir, a qualquer tempo, os
avanços conceituais e tecnológicos da área de formação profissional e atenderá a flexibilidade do
currículo. Esse processo é desenvolvido por meio de práticas de estudos independentes,
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consubstanciado na participação dos estudantes em congressos, seminários, monitoria, iniciação
científica, dentre outros.
Além dos componentes curriculares obrigatórios (disciplinas, atividades complementares
e estágio curricular supervisionado), são ofertadas disciplinas optativas, atendendo a parte
flexível do currículo, com o objetivo de possibilitar ao estudante selecionar disciplinas que
atendam seus interesses e ampliem os conhecimentos para o desenvolvimento de sua autonomia.

13. TEMAS TRANSVERSAIS

Para acompanhar as mudanças que ocorrem no mundo, torna-se necessário o
desenvolvimento de temáticas de interesse da coletividade, extrapolando, a abrangência dos
conteúdos programáticos da disciplina. Nesse contexto, conforme preconizado no PPI, os temas
transversais ampliam a ação educativa, adequando-se a novos processos exigidos pelos
paradigmas atuais e as novas exigências da sociedade pós-industrial, do conhecimento, dos
serviços e da informação visando promover a educação de cidadãos conscientes do seu papel no
seio da sociedade multicultural e pluriétnica do Brasil. No curso de Biomedicina serão abordadas
as questões de interesse comum da coletividade, dentre os quais Educação das Relações ÉtnicoRaciais e os afrodescendentes, ecologia, formação humanista e cidadã, desenvolvimento
sustentável, preservação cultural e diversidade, inclusão social, metas individuais versus metas
coletivas, competitividade versus solidariedade, empreendedorismo, ética corporativista versus
ética centrada na pessoa, todos comprometidos com a missão institucional, a educação como um
todo e com o Projeto Pedagógico Institucional.
Os temas transversais para o curso consideram os seguintes aspectos:


Propositura a partir de discussões fundamentadas no corpo docente envolvido em
cada ação;



Clara associação com demandas sociais e institucionais nos âmbitos nacional,
regional e local;



Identificação de temas atuais e complementares às políticas públicas de
relevância social (inclusão, ampliação da cidadania, políticas afirmativas,
formação

ética

contemplada

na

disciplina

de

Bioética,

ecologia

e

desenvolvimento, etc).
Além dessas questões, em conformidade com as legislações vigentes, o curso de
Biomedicina fundamenta-se na premissa de que o biomédico deverá estar consciente do seu
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papel profissional e de sua responsabilidade social, assim, encontram-se inclusas nos conteúdos
das diversas disciplinas do currículo do curso, temáticas que envolvem competências, atitudes e
valores, atividades e ações voltadas para questões relativas às relações étnico-raciais e cultura
afro-brasileira com vistas ao respeito à diversidade cultural, bem como aqueles relativos à
educação ambiental e direitos humanos. Institucionalmente são promovidas ações que envolvem
as discussões acerca de ações afirmativas como a Semana da Consciência Negra, na qual são
envolvidos todos os alunos da instituição, contemplando palestras, campanhas e atividades de
extensão.
Também são integrados de modo transversal, conteúdos que envolvem questões,
referentes às Políticas de Educação Ambiental, Ética, Direitos Humanos, outras, através das
disciplinas de Práticas de Pesquisa, Práticas de Extensão que desenvolvem com os discentes,
projetos e ações visando o aprofundamento dos conhecimentos, o debate e a conscientização de
alunos e sociedade sobre os temas. A Faculdade ITOP por sua vez, visando incorporar a
dimensão socioambiental nas ações da instituição e orientar a conduta de alunos e funcionários,
em prol do desenvolvimento sustentável, mantém o programa Conduta Consciente, que é
permanente e envolve a temática Ambiental.
Nesse contexto, conforme preconizado no Projeto Pedagógico Institucional - PPI, no
curso de Biomedicina os temas transversais ampliam a ação educativa, adequando-se aos novos
processos exigidos pelos paradigmas atuais, às exigências da sociedade pós industrial, do
conhecimento, dos serviços e da informação, visando promover a educação de cidadãos
conscientes do seu papel no seio da sociedade multicultural e pluriétnica do Brasil.
Diante do exposto, há no curso uma preocupação com a formação de ordem ética,
política e pedagógica que transpassam as ações de sala de aula.

14 SISTEMAS DE AVALIAÇÃO
14.1 Procedimentos e acompanhamento dos processos de avaliação de ensino e
aprendizagem
A avaliação não é um processo meramente técnico, significa, antes de tudo, diagnosticar
os diferentes estágios de aprendizagem dos alunos, de tal forma a identificar eventuais lacunas e
permitir a adequada formação das competências desejadas. Portanto, há uma estreita relação
dialógica entre avaliação e concepção teórica da educação e que se estende para todo o processo
educativo e ao próprio conceito de aprendizagem. A avaliação, nessa perspectiva, não representa
um fim em si mesma, pelo contrário, deve ser entendida como uma oportunidade de diagnóstico
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para melhoria do trabalho do professor, na medida em que lhe permite a oportunidade para
correção de rumos.
A avaliação da aprendizagem pretende diagnosticar os diferentes estágios de
aprendizagem dos alunos, de tal forma a identificar eventuais lacunas e permitir a adequada
formação das competências desejadas, é entendida como uma oportunidade de diagnóstico para
melhoria do trabalho do professor, na medida em que lhe permite a oportunidade para correção
de rumos da aprendizagem.
Considerando que o processo de avaliação da aprendizagem como parte integrante do
planejamento do processo de ensino-aprendizagem apresenta três funções:
 Diagnóstica: realiza sondagem de conhecimentos e experiências já adquiridas pelo aluno,
bem como a existência de pré-requisitos necessários à aquisição de um novo saber. Identifica
progressos e dificuldades de alunos e professores diante do objetivo proposto;
 Formativa: propicia a correção de falhas, esclarecimentos de dúvidas e estímulo ao alcance
dos objetivos propostos. Informa ao docente sobre o desenvolvimento do trabalho, adequação
de métodos e materiais, comunicação com o aluno e adequabilidade da linguagem;
 Somativa: proporciona uma medida expressa em uma nota correspondente ao desempenho do
aluno contemplando, em seu interior, tudo aquilo que foi visualizado nas funções diagnóstica
e formativa.
O sistema de avaliação foi construído com o objetivo de verificar, ao longo e ao final do
processo de ensino – aprendizagem, se os alunos alcançaram os padrões estabelecidos nos
objetivos do curso.
As avaliações de aprendizagem propostas serão orientadas para a verificação dos
conhecimentos efetivamente construídos e das competências profissionais desenvolvidas pelo
aluno, aferindo-se tais resultados por meio da realização de trabalhos de pesquisa individuais e
em grupo, de resenhas, resumos, estudos de caso, seminários, debates, pesquisas, produção de
artigos, projetos de práticas e de estágios, apresentações orais, além de estudos de caso para
aplicação prática do que foi aprendido, integrando as novas informações aos conhecimentos
prévios dos alunos.
Durante o curso, são aplicados os seguintes tipos de avaliação da aprendizagem do aluno:
Atividades Interativas/On-line através de Fóruns de discussão temáticos, de revisão, de
Atividades discursivas, de Atividades objetivas, de Chate rastreamento da navegação, conforme
detalhamento no item Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA).
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A avaliação da aprendizagem é parte integrante do processo de formação e ocorrerá de
forma processual. No decorrer do curso o que se pretende avaliar não é a quantidade de
conhecimento adquirido e sim a capacidade de acioná-lo. A avaliação do processo ensino
aprendizagem buscará a associação dos conteúdos ás competências cognitiva utilizadas no
processo da construção e socialização do conhecimento. Segundo Phillipe Perrenoud (1993), é a
―capacidade de agir eficazmente em um determinado tipo de situação, apoiando –se em
conhecimentos, mas sem limitar-se a eles‖.
Baseado nestes pressupostos a avaliação do curso em Biomedicina atende os objetivos
estabelecidos do Regimento da Faculdade ITOP:
 Compreender o seu processo de aprendizagem;
 Oferecer informações para mudanças ou referendamento dos procedimentos de ensino;
 Verificar o nível de aprendizagem individual e coletiva de cada conteúdo;
 Comparar o aluno com ele próprio no início, no decorrer e no final de cada período, para
verificar sua evolução;
 Fornecer ao aluno informação sobre seu desempenho, para que possa tomar medida em prol
de uma melhor aprendizagem;
 Servir como indicador para Avaliações Institucionais.

A avaliação do desempenho acadêmico é feita por disciplina, incidindo sobre o
aproveitamento e a frequência e segundo Regimento da Faculdade dar-se-á:
 pelos trabalhos de aplicação (teóricos ou práticos).
 por instrumentos de verificação de assimilação, de conteúdo, em número possível de três por
disciplina no período letivo.
 pela participação em atividades complementares de ensino, incluindo pesquisa, extensão,
seminários, simpósios, congressos, monitoria, iniciação cientifica, entre outras.
Conforme o Regimento da Faculdade o parâmetro para aprovação, no que se refere à
frequência, é o índice de 75% (setenta e cinco por cento) da carga horária total programada e
desenvolvida para cada matéria e/ou disciplina durante o período letivo. A Faculdade pode
atribuir, no máximo, 10% (dez por cento) da carga horária total do curso com frequência a
alunos que participarem de eventos técnico-científicos e artísticos como conferencistas,
debatedores ou ouvintes e/ou em outras atividades de extensão e projetos de pesquisa, como
integrante, em caráter complementar ao currículo mínimo do curso a que está vinculado.
A base de cálculo para avaliação das disciplinas é de no mínimo 7,0 na média para
aprovação sem exame; sendo que MF=[(AV1)+(AV2)]/2 =7,0. Assim, o aluno que obtiver no
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mínimo 3,0 (três) e no máximo 6,9 (seis vírgula nove) no conjunto das avaliações, fica sujeito a
Exame Final, caso não esteja reprovado por faltas, sendo aprovado com nota mínima de 7. Já
aquele que obtiver no conjunto das avaliações a média igual ou menor a 2,9 estará reprovado
automaticamente.
A avaliação é realizada considerando os seguintes itens:
 Participação nas atividades, discussões feitas em aula e contribuições pessoais;
 Trabalhos em grupo (sessões de trabalho em sala e/ou seminários): 40%;
 Prova: 60%
As disciplinas, estágios e metodologia científica, possuem critérios de avaliação
específicos, de acordo com normas estabelecidas pela Núcleo Docente Estruturante - NDE do
Curso. O aluno que tenha extraordinário aproveitamento nos estudos, demonstrando por meio de
provas e outros instrumentos de avaliação específicos, aplicados por banca examinadora
especial, pode ter abreviada a duração do seu curso, de acordo com as normas do Sistema
Federal de Ensino.
Somente é concedida segunda chamada para prova de Exame Final, desde que haja
motivo justo que comprove à falta em primeira chamada, cabendo a decisão ao Coordenador de
curso através de requerimento feito na secretaria Acadêmica, que deve ser apresentado dentro de
48 (quarenta e oito) horas após a realização da primeira chamada.
O processo de aproveitamento se dará mediante a sua solicitação, através de formulário
específico sem rasuras junto a secretaria da Faculdade, contendo os programas das unidades
curriculares cursadas, suas respectivas cargas horárias, as bibliografias e os semestres letivos em
que as mesmas foram cursadas e aprovadas com êxito pelo aluno, de acordo com as informações
contidas no seu histórico escolar que também deverá estar devidamente autenticado pelo setor
competente da instituição de origem. O aluno terá que obter nota igual ou superior a 7 (sete) nas
disciplinas aprovadas para que possa ter o seu pedido aproveitamento deferido.

14.1.2 Apoio ao Discente
A Faculdade ITOP oferece ao seu aluno programas de incentivo acadêmico e programas
de apoio psicopedagógico, através de atividades extracurriculares, encontros científicos e
culturais, sala de estudos, monitoria, palestras de atualização, adequação da estrutura para
deficientes e estimula sua participação em centros de representação estudantil e intercâmbio com
outras instituições através de participação em eventos. A coordenação do curso oferece
atendimento presencial e através de chats para orientação dos acadêmicos.
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Nesse sentido, acreditamos que o ensino deve se pautar pelo desenvolvimento de
atividades reflexivas, de desenvolvimento de habilidades específicas e, sobretudo, de autonomia,
através da internet ou presencialmente.
Assim, através do ambiente virtual, a Faculdade possibilita aos estudantes participar do
processo de ensino-aprendizagem, interagir com seus pares e com o corpo docente e, ao mesmo
tempo, aprofundar os estudos ao longo de todo o curso.

14.1.3 Programa de Incentivo Acadêmico
A Faculdade ITOP promove programas de incentivo acadêmico de forma permanente e
sistemática, nos quais os alunos têm a possibilidade de desenvolver suas aptidões e habilidades
na medida em que novos conhecimentos são agregados.
A possibilidade de o aluno engajar-se em atividades extracurriculares, em projetos de
iniciação científica, em monitoria, em estágios internos, em visitas técnicas, em visitas e
participação em feiras técnico-científicas, em congressos e seminários, em grupos voluntários de
estudos e em tantos outros programas e atividades contribuem como um diferencial num mundo
extremamente competitivo.
Essas atividades resultam também no maior compromisso com o curso, reduzem a
evasão, promovem qualificação nas competências técnicas, práticas e sociais e permitem ao
educando visualizar e vivenciar todas as relações existentes entre o meio acadêmico e o setor
produtivo.
Outra demonstração da política de incentivo institucional é o fato de muitos alunos do
curso serem beneficiados com diferentes percentuais de bolsas concedidas pela própria IES, ou,
em consonância com as políticas sociais de Governo Federal, com o PROUNI e financiamentos
do FIES.

14.1.4 Espaços De Orientação Psicopedagógico ao Discente
O Curso de Bacharelado em Biomedicina da Faculdade ITOP comprometido com a
permanência de seu corpo discente, por meio do seu Programa de Orientação ao Discente - POD
apoia o estudante nas suas diversas demandas, promovendo a sua interação no meio acadêmico e
viabilizando sua permanência através de ações que permite uma maior integração, bem-estar e
melhor desenvolvimento acadêmico. Esse atendimento ocorre através de agendamento,
presencialmente por uma doutora psicóloga.
O Programa de Orientação ao Discente – POD tem como objetivo central acompanhar os
alunos ao longo da graduação, assistindo-os em suas dúvidas e ansiedades, favorecendo o
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desenvolvimento pessoal, social e cultural essenciais à sua formação, possibilitando-lhe uma
participação efetiva na vida acadêmica.
É função do POD acompanhar os alunos ao longo da graduação, assistindo-os em suas
dúvidas e ansiedades, favorecendo o desenvolvimento pessoal, social e cultural essenciais à
formação deste futuro profissional, possibilitando-lhe uma participação efetiva na melhoria da
qualidade de ensino. Tem por finalidade orientar e apoiar os discentes de graduação, na
resolução de problemas acadêmicos e de relacionamento interpessoal que interferem no
desenvolvimento pessoal, profissional e no processo de ensino aprendizado.
O POD, após o atendimento do aluno, elaborará parecer à coordenação de curso, bem
como as orientações pertinentes e necessárias para o atendimento global do discente ao longo do
seu processo acadêmico.
A política e adequações de infraestrutura física, no polo sede de apoio presencial,
relativas à promoção da acessibilidade, atendimento prioritário, imediato e diferenciado para
utilização, com segurança e autonomia total ou assistida, por pessoas com necessidades especiais
ou com mobilidade reduzida, estão estabelecidas em atendimento ao art. 16, inciso VII, alínea
"c" do Decreto nº 5.773/2006 e ao Decreto nº 5.296 de 02 de dezembro de 2004. Estes alunos
poderão utilizar com segurança e autonomia, total ou assistida, os espaços, mobiliários e
equipamentos; dos dispositivos, sistemas e meios de comunicação e informação, serviços de
tradutor e intérprete da Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS. Também poderão contar com o
acesso às novas tecnologias de informação e comunicação, bem como, dos recursos didáticos
para alunos surdos ou com deficiência auditiva, em atendimento ao disposto no art. 16, inciso
VII, alínea "c" do Decreto nº 5.773/2006 e art. 14, § 1º, inciso VIII, do Decreto nº 5.626/2005.
Isto porque a ITOP se compromete em estabelecer a existência de local de atendimento
específico para as pessoas portadoras de deficiência visual, inclusive com a contratação de
pessoal capacitado a dar este tipo de assistência além de adquirir acervo bibliográfico em braile,
assim como computadores específicos para a realização de estudos e pesquisas.
Hoje as condições de acesso aos portadores de necessidades especiais, nos prédios onde
funcionam a Faculdade ITOP com atendimento presencial, são suficientes, pois possuem rampas
de acesso, com inclinações adequadas e corrimãos que permitem o deslocamento dos portadores
de necessidades especiais aos locais de uso coletivo, banheiros masculinos e femininos
equipados com barras de apoio, estacionamentos específicos, prioridade ao atendimento aos
portadores de necessidades especiais nos diferentes setores da IES e portas de todas as
dependências amplas e capazes de darem acesso aos cadeirantes.
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14.1.5 Atendimento Pedagógico ao Aluno
Os alunos da Faculdade ITOP têm à sua disposição uma estrutura de atendimento
dedicada para tratar de questões de ordem administrativa, bem como demais solicitações
acadêmicas. Essa estrutura de atendimento, funcionará de modo a normatizar e a operacionalizar
tanto o atendimento das solicitações presenciais quanto online, por meio do sistema de
requerimentos, disponível no Portal do Aluno.
Para viabilizar o atendimento ao acadêmico a Faculdade ITOP oportunizará aos
acadêmicos:


Coordenação Geral: tem por função normatizar, regulamentar e garantir a

execução das políticas, diretrizes de atendimento acadêmico e pedagógico aos alunos;


Monitor: tem por função atuar no atendimento dos alunos, de questões de

orientação administrativa, quanto aos prazos, procedimentos, calendário, além de apoiar e
acompanhar o cumprimento dos prazos acadêmicos. Fornecem subsídios para atuação da
coordenação e professores no que tange ao processo de avaliação e acompanhamento da
mediação pedagógica, visando o processo de melhoria contínua e feedback. Suas principais
atribuições são a atuação no atendimento dos alunos, e apoiar os tutores no que tange ao
cumprimento das diretrizes e orientações acadêmicas da Faculdade, principalmente dos prazos
acadêmicas e prazos de atendimento. Tem formação aderente à função e ao curso.
- Textos dos Alunos: à medida que os alunos estiverem produzindo seus textos,
resultados dos estudos e pesquisas realizados, eles serão colocados em disponibilidade em
formato digital, na Biblioteca Virtual.

15 TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) NO PROCESSO
ENSINO APRENDIZAGEM
As Tecnologias de Informação e Comunicação planejadas para o processo de Ensino
aprendizagem possibilitam a execução do projeto pedagógico do curso, pois a informatização
veio possibilitar maior eficiência na ação didático pedagógica, com grande ênfase à contribuição
que a informática progressivamente tem proporcionado aos profissionais da área. Tais ganhos
são incorporados beneficamente aos trabalhos, uma vez que isto lhes dota de facilidades e
subsídios para atuarem mais em nível estratégico nas organizações.
O curso reconhece e incorpora, no contexto do processo pedagógico, as novas
tecnologias da informação e comunicação com o objetivo de oferecer maiores subsídios aos
docentes e discentes. Os docentes têm a sua disposição diversos recursos tecnológicos para
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exercer a sua função e os discentes têm a sua disposição, tecnologias que lhes permite pesquisar,
interagir e acompanhar todo o seu processo acadêmico.
Assim o curso em Biomedicina, para melhor dinamização e qualidade das aulas, conta
em todas as salas de aula, além de quadro de vidro e pincel, equipamentos como um data-show,
um note-book ou computador (com entrada para DVD), internet via wireless e, quando
necessário, uma caixa de som amplificada, o aluno também tem a sua disposição tecnologias na
área da biblioteca, seja física ou virtual, para o seu processo ensino aprendizagem.
As aulas podem também ser ministradas nos Laboratórios de Informática, que dispõe de
computadores conectados a internet, data-show, note-book, contribuindo para a realização
prática de diversas disciplinas, dinamizando o processo ensino aprendizagem, além de oferecer
um ambiente profícuo para a potencialização das habilidades de nossos alunos. Nesse sentido, o
curso em Biomedicina da Faculdade ITOP trabalha combinando o ambiente físico da sala de
aula com o ambiente virtual (Life Sistema) criado especialmente para dar suporte didáticopedagógico tanto ao docente quanto aos discentes.
Desse modo, cada professor poderá fazer uso do ambiente virtual EORBIT–Life para
disponibilizar material, receber trabalhos, estimular pesquisas, fazer enquetes, realizar fóruns,
indicar sites voltados para as disciplinas do curso e outras atividades correlatas. Cada aluno pode
usar esse ambiente para acompanhar seu desempenho acadêmico, participar da ouvidoria,
realizar as avaliações institucionais, interagir com professores e alunos, fazer solicitações à
secretaria, acompanhar as aulas, postar as atividades, acesso ao acervo virtual da instituição etc.
Assim, também, o ambiente virtual –Life possibilita um incremento no processo de avaliação da
fixação da aprendizagem e possibilita executar o que está prevista no projeto pedagógico do
curso.
A interatividade entre professores e aluno é condição para garantir a qualidade de um
curso presencial. Este processo é facilitado pelo avanço das TIC (Tecnologias de Informação e
Comunicação) mediado pela ação tutorial com acompanhamento pedagógico e avaliação
sistemática da aprendizagem dos alunos.
O foco é impulsionar interações entre os envolvidos no processo por meio de recursos
tecnológicos. Com vistas a explorar o potencial de interatividade propiciado pelo uso de
tecnologias digitais e afirmar a concepção epistemológica sociointeracionista, no processo de
ensino e aprendizagem. A acessibilidade digital deverá ser incluída nas atividades de
planejamento e estruturação da interface do AVA, assim como dos conteúdos do curso caso se
identificar demandas entre os acadêmicos.
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As pessoas com deficiência podem, através de ambientes virtuais de aprendizagem, obter
aprendizado de forma autônoma e cooperativa. A acessibilidade tecnológica ou digital permeia
todos os aspectos relacionados aos diferentes tipos como a Acessibilidade Metodológica
relacionada aos métodos e técnicas de estudo, de trabalho e de lazer ou recreação.
A Acessibilidade digital é uma forma de tornar uma tecnologia utilizável por qualquer
pessoa, independentemente de sua condição física, sensorial, cognitiva, social ou condição de
trabalho.
A Faculdade ITOP dá condições para que todos os envolvidos no processo interajam e
aprendam. A comunicação entre alunos e professor se dá preferencialmente através do uso das
seguintes ferramentas:
 Fórum de Discussão: utilizado para a interatividade entre aluno e aluno- formadores,
com o objetivo de troca de experiências e debate de temas de interesse das disciplinas;
 Rede de Relacionamento: utilizada para socialização das atividades ou projetos
desenvolvidos ao longo do processo de formação;
 Chat ou Bate-Papo: possibilita oportunidades de interação em tempo real.
 Agenda: espaço do AVA pode se definir todas as atividades;
 Caixa de Entrada: espaço que permite troca de mensagens e arquivos de forma privada
ou para grupos específicos, permitindo comunicação direta do aluno com os colegas e
formadores do curso;
 E-mail: ferramenta que possibilita envio de mensagens pelos professores de forma
individual, por turma, por disciplina ou a todos os alunos cadastrados no AVA, muito útil
para divulgação de instruções e comunicados de interesse geral.

15.1 Ambiente Virtual de Aprendizagem (Ava)

O Ambiente Virtual de Aprendizagem Plataforma E-ORBIT permite o gerenciamento de
cursos à distância de uma forma dinâmica e produtiva por meio de um modelo de entrega
sequencial do conteúdo a ser apresentado, ordenando, desta forma, a lógica pedagógica presente
nos planos de ensino de cada disciplina.
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A sala de aula digital está preparada para reunir diversos formatos de mídia, que
interagindo entre si, permitem ao aluno o completo entendimento do conteúdo apresentado, seja
em texto, apresentações em slides, áudio ou vídeo.

15.2 Recursos Disponíveis Na Sala De Aula Virtual

15.2.1 - BARRA DE IDENTIFICAÇÃO
Nesta barra são identificados: Cursos, Disciplina e Professor. Estando sempre visível na
tela, este recurso permite que o aluno tenha a consciência de qual conteúdo está acessando, não
se perdendo em seu processo de estudo.
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15.2.2 - Aulas Disponíveis
Na Plataforma E-ORBIT o conteúdo de uma disciplina pode ser subdividido em quantas
partes forem necessárias, assim, é simples produzir uma sequência lógica de estudos, orientando
melhor os alunos quanto a cada etapa do seu curso. Na sequência produzida, pode-se postar
textos, slides, áudios, documentos ou avaliações, ou seja, tudo é feito em uma sequência
pedagogicamente orientada. Em cada etapa também está disponível um fórum de discussão para
que todos debatam sobre o conteúdo apresentado.
É possível a determinação de tempo mínimo de permanência do aluno em cada etapa,
assim, sugere-se que cada fase tenha o tempo mínimo necessário para que o aluno absorva todo o
material disponível, evitando que o mesmo se dirija ao passo seguinte de forma indiscriminada.
Ao estudar determinado conteúdo, este fica disponível para que seja revisitado pelo aluno
quando for necessário, esta condição permite a possibilidade do aluno reforçar seus estudos
quantas vezes entender necessário até o completo domínio de cada etapa do treinamento.

15.2.3 Botão Seguir
Serve para que o aluno se direcione à próxima etapa do conteúdo, neste caso, o estudante
só conseguirá executar a ação deste botão, caso o tempo mínimo definido para a etapa atual
esteja concluído.

15.2.4 Apresentação Em Vídeo
O vídeo pode ser do próprio conteudista, ou alguma produção livre que contribua para a
compreensão do assunto discutido e que esteja disponível na internet, desta forma, tal material
pode ser linkado às etapas do treinamento.

15.2.5 Apresentação Em Áudio
Este recurso permite que arquivos de áudio sejam gravados e postados aos alunos,
possibilitando assim, a compreensão do material expostos, também de forma auditiva.

15.2.6 Download De Material De Apoio
Este material pode ser uma apostila, artigo, ou qualquer texto de apoio preparado para
apresentar o conteúdo do curso.
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15.2.7 Debate Da Etapa
Espaço disponível em cada etapa onde o aluno pode questionar ou informar algo sobre o
estudo da aula. As suas mensagens são automaticamente apresentadas ao lado do conteúdo em
um fórum de discussão. A participação de um aluno pode ser respondida por colegas e tutores,
desta forma, promove-se o livre debate sobre o tema de cada etapa do conteúdo.

15.2.8. Exibição Das Mensagens
Local onde são apresentadas todas as mensagens postadas no fórum por alunos e tutores,
serve como conteúdo complementar, o pode ser estudado por outros alunos.
15.2.9 Apresentação De Slides
Eles podem ser dinâmicos ou estáticos, neste espaço é permitido que o conteúdo da
disciplina seja apresentado formato Ppt ou Prezi, sendo possível a inserção de vídeos online,
documentos PDF, áudios e animações.

15.2.9 Recursos Adicionais
Além dos recursos interativos disponíveis na sala de aula online, diversas outras formas
de interação e controle estão disponíveis no sistema:
 CONTROLE DE TEMPO DE RESPOSTA
Na Educação a Distância o feedback é algo fundamental, desta forma, a Plataforma EORBIT permite que o tempo de respostas dos tutores aos alunos seja controlado. Caso o tempo
estipulado para resposta seja ultrapassado, a mensagem postada por um aluno segue
automaticamente para a coordenação/supervisão do curso, possibilitando, desta forma, que as
responsabilidades sejam apuradas, e que o aluno receba em tempo hábil a resposta sobre o seu
questionamento.
 FÓRUNS ABERTO, TAREFAS E ENQUETES
Um fórum aberto, fora do ambiente da sala de aula permite que assuntos diversos sejam
discutidos pela turma.
 TAREFAS ONLINE
Neste espaço o professor apresenta os temas a serem elaborados e define data e hora
limite para postagem das respostas pelos alunos. O sistema irá liberar o espaço para submissão
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de documentos com as respostas até a data e hora limite, suspendendo a recepção
automaticamente. Após receber as respostas, o professor pode proceder com as correções e
atribuições de notas na ficha individual do aluno, se for o caso.
 ENQUETE
Uma ferramenta que permite ao professor realizar enquetes simples com os alunos seja
sobre os assuntos das aulas ou com temas livres.
 RELATÓRIOS DE EVOLUÇÃO E DESEMPENHO
Como forma de colaborar com o processo de gestão, a ferramenta emite diversos
relatórios capazes de orientar a gestão do curso e professores quanto à evolução e desempenho
dos alunos. Nestes relatórios, pode-se levantar quantos acessos foram feitos por cada aluno, o
conteúdo acessado, a participação em fóruns e a evolução em cada disciplina, além do
desempenho nas avaliações online.
 BANCO DE QUESTÕES
O banco de questões é a base para as avaliações online aplicadas aos alunos. Nele as
questões podem ser classificadas por níveis de dificuldade; disciplinas; curso ou área de
interesse. Diversos modelos de respostas são suportados, dentre eles: marcação única, múltipla
marcação, certo ou errado e discursiva. Neste mesmo mecanismo, avaliações podem ser
montadas manualmente ou por sorteio, onde o próprio sistema busca as questões de acordo com
os parâmetros definidos.
 CHAT
Com esta funcionalidade disponível, o professor da disciplina pode realizar sessões ao
vivo de conversas com seus alunos, nesta oportunidade é disponibilizada ao aluno a condições de
elucidar possíveis dúvidas referentes ao conteúdo da disciplina.
 BIBLIOTECA VIRTUAL
Neste espaço é possível a disponibilização de conteúdos online como periódicos, artigos,
livros ou apostilas. Este recurso busca estimular os alunos a ampliarem seus estudos por meio da
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busca de informações em outras fontes, de forma a complementar o conteúdo apresentado nas
aulas.
 DESEMPENHO DO ALUNO
Nesse espaço, professores e coordenadores acompanham a evolução dos estudos dos seus
alunos, seja em grupos, onde se analisa a situação de turmas inteiras, ou de forma individual.
Esta condição proporciona um acompanhamento preciso e em tempo real do desempenho dos
trabalhos de ensino e aprendizagem.
 CONTROLES DE SECRETARIA
Os controles de secretaria permitem a gestão completa do setor da Secretaria Acadêmica,
permitindo o cadastramento de cursos, matrizes curriculares, professores, alunos, matrículas e
todos os demais recursos inerentes ao controle do setor.
 CONTROLES FINANCEIROS
Totalmente integrado ao sistema acadêmico, os controles financeiros permitem a
cobrança por meio de boletos bancários e controle de caixa com recebimento via compensação
bancária, presencial ou cartão de crédito. Além dos controles de cobrança, funções como:
controle de contas a pagar e a receber, controle de bolsas, cobrança de dívidas, negociações, e
muitos outros recursos estão disponíveis.
É através do ambiente virtual de aprendizagem que o aluno irá:


Acompanhar a programação dos encontros, avaliação e notícias da disciplina;



Trocar informações e mensagens com o professor e os demais participantes da turma de

seu polo;


Realizar e encaminhar as atividades a serem realizadas na disciplina;



Ter acesso aos textos, vídeos, streamings, fóruns, blogs, chats e demais ferramentas e

informações complementares, disponibilizados pelo seu professor.
Logo, o ambiente virtual de aprendizagem permite que cada tipo de usuário possa acessar
de forma independente a plataforma e os conteúdos, incluindo textos, links, imagens, sons de
acordo com a forma de comunicação estabelecida.
Os usuários cadastrados serão: professor, tutores, estudante e coordenador. Cada usuário
receberá um login e uma senha. Os estudantes do Curso de Faculdade Itop poderão acessar o
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AVA, os professores podem: criar fóruns, tópicos; interagir via chat; disponibilizar materiais;
etc.
Os estudantes que tiverem acesso a esse portal, poderão consultar textos, visitar os links
(endereços de outros sites) e seguir as orientações disponibilizadas pelos professores; comunicarse e interagir com a coordenação, com os professores e com os tutores por meio do correio
eletrônico (e-mail), de sessões de bate-papo (chat) e de fóruns de discussões; agendar sessões de
bate-papo orientadas pelo tutor e professor; desenvolver atitudes de questionamento, reflexão,
argumentação e contra argumentação; as tutorias podem criar novos fóruns de discussão,
atendendo as características e necessidades de seus estudantes.
O sistema Life possibilita ao aluno, além de acesso a todas as suas informações
acadêmicas, a solicitação de serviços e acompanhamento do andamento dos mesmos através do
protocolo on-line. Os dados e informações sobre a vida escolar dos alunos são armazenados e
atualizados por sistema informatizado, contando com suporte técnico da própria Faculdade.
A mesma está autorizada a receber requerimentos ou quaisquer outros documentos de
caráter acadêmico-administrativo. É importante que o aluno tenha conhecimento das normas
vigentes e fique atento às datas estabelecidas no Calendário Acadêmico, divulgado no início do
semestre, para que suas solicitações possam ser atendidas de maneira satisfatória. O ambiente
virtual se constituirá em uma ferramenta de comunicação, de modo a garantir uma maior
integração e o estabelecimento de relações mais diretas e constantes entre os alunos e os
professores, assim como entre esses grupos entre si.

16 GESTÕES DO CURSO E OS PROCESSOS DE AVALIAÇÃO INTERNA E
EXTERNA
A função precípua do gestor é de implementar, estimular, acompanhar e avaliar o
desenvolvimento curricular, atenta à preservação de sua filosofia e à fidelidade aos pressupostos
teórico-metodológicos e políticos do projeto pedagógico.
Do ponto de vista organizativo, a coordenação é realizada de forma colegiada e integrada.
Neste sentido, não há apenas uma coordenação de curso, responsável pelo que acontece. Cabe à
equipe de coordenação (NDE), em consonância com a direção e o colegiado do curso, definir a
melhor forma de sua organização interna, compartilhando responsabilidades e dividindo as
ações. A gestão colegiada faculta que o sujeito participe de tal modo que não apenas faça parte, e
sim que tome parte do processo de tomada de decisão. Por essa razão também os discentes fazem
parte do colegiado através da sua representação.
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O Coordenador de Curso reporta-se à Direção Acadêmica nos assuntos relativos à
implementação do projeto Pedagógico do Curso e sua interação com o Projeto Pedagógico
Institucional da Faculdade ITOP, bem como ao Colegiado de Curso e ao NDE, a quem cabe
supervisionar as atividades acadêmicas e o cumprimento dos indicadores e padrões de qualidade
e a integração das atividades em âmbito local. Reporta-se ao Diretor da Faculdade para os
assuntos de ordem administrativa, política e institucional.
Dentro de tal perspectiva, além das atribuições previstas na forma regimental, compete à
Coordenação Geral:
•

Supervisionar a oferta semestral dos estudos e atividades, buscando o atendimento à
totalidade dos estudantes;

•

Coordenar as atividades de elaboração e discussão de ementas e programas, tendo sempre
a perspectiva do curso como totalidade orgânica, sobre-pairando às fragmentações e
compartimentalizações temáticas ou organizacionais;

•

Promover a avaliação sistemática do desenvolvimento curricular, preservando seu caráter
integrado, institucional e multidimensional;

•

Mobilizar o NDE, docentes, discentes para a avaliação e aperfeiçoamento do Projeto
Pedagógico do cursos de Biomedicina .

•

Presidir, convocar e coordenar reuniões com o colegiado.
A gestão do curso tem como compromissos básicos norteadores de suas ações, a

articulação das atividades de ensino, pesquisa e extensão e a busca constante da qualidade
acadêmica. Para tanto, foi planejada uma estrutura acadêmica administrativa que favorece a
agilidade e a organicidade dos processos de gestão, voltada para o cumprimento da missão do
curso e articulada às políticas mais amplas de gestão propostas no ISE/ITOP. Além disso será
planejada a partir dos resultados da auto avaliação institucional, incluindo os professores, as
disciplinas, os alunos e a coordenação, pelos resultados revelados pela CPA, e o resultado das
avaliações externas que servirão de insumo para o aprimoramento contínuo do planejamento do
curso.
Além das atribuições previstas na forma regimental, compete à Coordenação Geral a
estruturação do curso de acordo com as normas legais, adaptando-o, ao mesmo tempo, às novas
demandas sociais. Para tanto, utiliza-se da parceria e colaboração do Núcleo Docente
Estruturante. No desenvolvimento de seu trabalho a Coordenador lidera os alunos e professores
nos assuntos contextuais de seu curso, estimulando e viabilizando a efetiva participação dos
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grupos de interesse na vida acadêmica da Faculdade ITOP, articulando ações de ensino, pesquisa
e extensão
Além disso, normatiza, regulamenta, gerencia, executa e avalia as políticas, as diretrizes e
os padrões de atendimento acadêmico e pedagógico aos alunos, atuando ainda no processo de
formação inicial e continuada professores.
A Coordenação de Curso é o órgão responsável pela execução das atividades didáticopedagógicas e seus projetos, pelo controle das atividades de ensino e pela fixação da
programação semestral do processo de ensino-aprendizagem, que consiste no planejamento de
todas as atividades de ensino, pesquisa e extensão, possibilitando ao aluno uma formação
integrada e plena, de acordo com as diretrizes do Projeto Pedagógico Institucional da Faculdade.
Todos os resultados das avaliações colhidas pelas reuniões, instrumentos online da CPA
através do E-Orbit (life) ou resultados das avaliações externas serão apropriados pela
comunidade acadêmica para delineamento de processo auto avaliativo periódico do curso. A
seguir será descrito como será a avaliação institucional, avaliação externa.

16.1 Autoavaliação Institucional e o Resultado das Avaliações Externas

A avaliação é entendida como atividade política que tem por função básica subsidiar
tomadas de decisão. Nesse sentido, pressupõe não só análises e reflexões relativas a dimensões
estruturais e organizacionais do curso, numa abordagem didático-pedagógica, como também as
dimensões relativas aos aspectos políticos do processo de formação de profissionais no campo da
educação.
Dentre os aspectos de maior significação para o processo de tomada de decisões relativas
ao curso destacam-se: a avaliação da instituição, a avaliação da proposta curricular; a avaliação
da aprendizagem; a avaliação do material didático; a avaliação da orientação; a avaliação do
sistema comunicacional da EaD e a avaliação do impacto do curso na formação de profissionais
da educação.

16.2 Avaliação Institucional
A avaliação Institucional é uma necessidade permanente decorrente da crescente
cobrança da sociedade sobre as instituições de educação em geral, e do papel, tanto científico
quanto sociopolítico, atribuído à educação superior. O acompanhamento dos resultados dessas
avaliações, subsidiarão o planejamento estratégico dos diversos setores que serão utilizados na
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melhoria crescente da qualidade de ensino, da pesquisa e da extensão da instituição e do curso de
Biomedicina.
A Faculdade ITOP por meio dos mecanismos legais desenvolve processos avaliativos
que se inserem no Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES) criado pela
Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004. O SINAES visa identificar as condições de ensino
oferecidas, em especial às relativas ao perfil do corpo docente, às instalações físicas e à
organização didático pedagógica. Nesse sentido o processo de avaliação externa se constituirá
das orientações estabelecidas pelo SINAES.

16.3 Avaliações Do Curso
A avaliação do curso se desenvolverá em consonância com o Plano de Avaliação
Institucional da entidade mantenedora, em processo de parceria entre a direção e a coordenação
do curso de Biomedicina .
O acompanhamento e a avaliação do Projeto Pedagógico do Curso de Biomedicina da
Faculdade ITOP serão realizados por meio da atuação conjunta de diversas esferas.
A Coordenação do Curso atua na implementação do Projeto Pedagógico do Curso, em
especial no acompanhamento pedagógico do currículo, através da efetiva relação interdisciplinar
e o desenvolvimento do trabalho didático pedagógico em conjunto com os docentes.
O Colegiado de Curso por sua vez, como órgão deliberativo responsável pela organização
didático-pedagógica, além das competências de organização e acompanhamento da qualificação
didático-pedagógica dos docentes e articulador da formação acadêmica, precisa acompanhar e
monitorar, juntamente com a Coordenação, o processo ensino-aprendizagem para que a
formação do futuro profissional prevista no PPC ocorra de forma plena.
Criada para, dentre outras funções, avaliar o processo de ensino e produção do
conhecimento na busca pela qualidade do ensino ministrado na faculdade ITOP, a Comissão
Permanente de Avaliação (CPA) da Faculdade ITOP realiza diagnósticos que permitem subsidiar
o planejamento de ações que se colocam como necessárias no desenvolvimento das atividades de
ensino. O processo de auto avaliação institucional realizado pela CPA- ITOP se configura na
articulação com todos os segmentos da comunidade acadêmica e da administração e gestão da
universidade.
A seguir, relacionamos as etapas do processo:
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16.4 Avaliações Do Corpo Docente Pelos Discentes
A avaliação do docente é regulamentada, em seus detalhes, pela CPA. É avaliado ao final
do módulo os critérios e procedimentos básicos pelo aluno, do desempenho didático do
professor. Este projeto de avaliação tem como finalidade:
a)

Melhorar o desempenho do corpo docente;

b)

Subsidiar decisões quanto ao corpo docente;

c)

Identificar o corpo docente a partir da visão do aluno;

d)

Levantar subsídios para programa de formação continuada;

e)

Aferir o cumprimento do programa;

f)

Identificar relação professor/aluno e

g)

Oferecer ―Feedback‖ ao professor e à gestão do curso.

16.5 Avaliações Do Projeto Pedagógico
O projeto pedagógico, como instrumento, deverá ser avaliado, obrigatoriamente, ao final
de cada semestre letivo por uma comissão interna de avaliação, Núcleo Docente Estruturante
(NDE), sob a presidência da coordenação do curso, e segundo os critérios estabelecidos
conjuntamente pela direção do ISE-ITOP e pela coordenação do curso de Biomedicina.
Com as alterações decorrentes da avaliação, uma nova edição do Projeto poderá ser
elaborada, numerada, datada e encaminhada aos Conselhos Superiores da Faculdade, a qual o
ISE-ITOP está vinculado para a devida aprovação e expedição de resolução homologatória.

16.6 Ações Decorrentes dos Processos de Avaliação do Curso
As diretrizes decorrentes dos processos de avaliação do curso, pelas situações vividas
pelo curso, serão apresentadas após análise e sistematização, em reuniões, no sentido de
formulá-las enquanto um plano de ação, que possa, além da superação de problemas, apontar
caminhos para o aperfeiçoamento da prática pedagógica e da gestão do curso.
As ações realizadas em consequência dos processos de avaliação do curso de
Biomedicina poderão ser:

a) Definição de uma estrutura curricular:
Decorrente de objetivos definidos, de um perfil profissiográfico, de uma identidade e do
direcionamento de um eixo epistemológico, orientado para o conceito de competência desejada e
socialmente requerida pelos núcleos temáticos com vistas ao atendimento dos princípios da
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interdisciplinaridade. Esses componentes

marcam

os

pontos

de

referência para

o

desenvolvimento e o aperfeiçoamento constante do projeto pedagógico do curso;
b) Revisão periódica do ementário das disciplinas
Possibilita que cada disciplina, dentro do seu estado da arte, e sem perder a sua identidade
epistemológica, assuma posição e amplitude explícitas no projeto pedagógico, em função dos
objetivos, do eixo epistemológico e dos núcleos temáticos do curso, além de seu interrelacionamento com as demais disciplinas, atendendo aos princípios da interdisciplinaridade.
c) Definição das equipes de disciplinas e da qualificação docente
É da responsabilidade de todos os membros da Faculdade ITOP a formação do futuro egresso
desse curso. Nesse sentido, o docente está comprometido com a constante inovação, com a
construção e reconstrução do conhecimento e com a sua constante qualificação profissional. Por
outro lado, a instituição está desenvolvendo uma política permanente de estímulo e apoio a esses
profissionais. Para a eficácia dos resultados desejados, os docentes foram agrupados em equipes
de disciplinas, espaço de definição das necessidades de qualificação de seus componentes.
d) Definição de uma metodologia de trabalho adequada ao desenvolvimento curricular
Possibilito a orientação das ações desenvolvidas no cotidiano do curso, sempre em busca da
melhoria de qualidade do processo ensino-aprendizagem. Definição de uma metodologia de
trabalho envolvendo o processo ensino e pesquisa, para a concretização de novos conhecimentos
e avanço científico para as diversas divisões da contabilidade.
e) Definição do perfil desejável do aluno ingressante no curso com a definição das condições de
ingresso, a permanência e o término do curso dentro dos padrões idealizados de competência
científica e tecnológica.

17. FORMAS DE ACESSO AO CURSO
Art. 81 O processo seletivo de ingresso nos cursos de graduação destina-se a avaliar os
conhecimentos adquiridos pelos candidatos, que demonstrem capacidade de aproveitamento nos
estudos/atividades que integrem o curso que desejam frequentar e classificá-los, dentro do limite
das vagas oferecidas.
§1º As vagas oferecidas pela Faculdade de que trata o caput deste artigo são aprovadas
pelo (s) órgão (s) do Sistema Federal de Ensino, para o curso ministrado pela instituição.
§2º A Diretoria Geral designa por Portaria, a estrutura e competência da Comissão
Coordenadora do Processo Seletivo de Ingresso encarregada do planejamento, organização,
execução e avaliação desse mecanismo de classificação dos ingressantes na Faculdade.
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§3º O processo seletivo de ingresso é precedido de edital divulgado em conformidade
com as determinações legais emanadas do Sistema Federal de Ensino. O processo seletivo para
ingresso no ensino superior se dará das seguintes formas:

a)

Histórico Escolar do Ensino Médio;

b)

Nota obtida na prova de redação no ENEM - Exame Nacional do Ensino Médio;

c)

Redação;

Art. 82 O processo seletivo de ingresso obedecerá a critérios e normas de seleção e admissão que
levem em conta os seus efeitos sobre a orientação do ensino médio, devendo a Faculdade
articular-se com os órgãos normativos dos sistemas de ensino de sua clientela e do Sistema
Federal de Ensino.
Parágrafo único - O processo seletivo de ingresso centra-se na mensuração de conhecimentos
e/ou habilidades dos candidatos sem ultrapassar o nível de complexidade inerente à escolaridade
de ensino médio, sendo estruturado na forma disciplinada pelo Conselho Superior estabelecida
no respectivo edital e em consonância com as normas emanadas do Sistema Federal de Ensino.

Art. 83 A classificação far-se-á pela ordem decrescente dos resultados obtidos, sem ultrapassar o
limite de vagas ofertadas, excluídos os candidatos que não obtiverem os níveis mínimos
estabelecidos pelo Conselho Superior.
Parágrafo único - A classificação é válida para a matrícula no período letivo para o qual se
realiza o processo seletivo de ingresso, tornando-se nulo seus efeitos se o candidato classificado
deixar de requerê-la no prazo estabelecido ou, em o fazendo, não atender a todas as exigências
contidas no edital, dentro dos prazos fixados.

18 PLEMENTARES
As atividades acadêmicas complementares para o Curso de Biomedicina da Faculdade
ITOP estão regulamentadas e institucionalizadas de maneira a considerar em uma análise
sistêmica e global em seus aspectos de carga horária, diversidade de atividades e formas de
aproveitamento.
As atividades acadêmicas complementares do curso de Biomedicina da Faculdade ITOP
são responsáveis por estimular o desenvolvimento de habilidades cognitivas e comportamentais
que possibilitam ao aluno compreender e exercitar conteúdos e formas de aprendizagem
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diferenciadas e ampliar sua vivência acadêmica. No seu desenvolvimento, procura-se contemplar
as três esferas educacionais, com programas que envolvam o ensino, a pesquisa e a extensão.
Tais atividades que correspondem a total da carga horária de 115 horas do currículo pleno do
Curso de Biomedicina da Faculdade ITOP , objetivam implementar a flexibilização curricular e
enriquecer os conteúdos ministrados em sala de aula. Elas permitirão a construção coletiva do
conhecimento, envolvendo coordenação, alunos e professores, num espaço privilegiado de
liberdade, criatividade e permanente auto avaliação.
Essas atividades abarcam uma multiplicidade de iniciativas que sedimentam o processo de
ensino-aprendizagem; expandem a percepção do aluno sobre sua própria formação, fazendo com
que a vida universitária não se reduza à sala de aula; facilitam a integração da comunidade
acadêmica, aumentando o tempo de permanência do aluno na Instituição ou em torno dela;
mobilizam os discentes para a desejável perspectiva da educação continuada, na medida em que
incorporam as atividades complementares como hábito. Assim, possibilitam não apenas um
reforço em suas bases fundamentais na formação do aluno, mas também facilitam o
aproveitamento do aprendizado em consonância com as necessidades locais. Constituem-se,
dessa forma, num espaço de realização da interdisciplinaridade, da extensão universitária, dos
exercícios de pesquisa e da experiência prática conectadas à graduação, bem como auxiliam na
formação de uma consciência crítica e socialmente comprometida.
De acordo com o Regulamento das Atividades Complementares serão oferecidas várias
atividades que complementam a formação do aluno de Biomedicina, além de flexibilizar o
currículo pleno do curso e possibilitar o aprofundamento temático e interdisciplinar.
Os alunos durante a sua graduação são estimulados a participarem de Semanas de
Estudos na própria IES, como em demais centros que oferecem cursos, simpósios, dentre outros.
O curso de Biomedicina realizará semana de estudos do Curso, com o envolvimento dos alunos
na comissão organizadora e na monitoria durante o evento, contando com a colaboração na
organização da semana da coordenação e corpo docente. O objetivo é despertar o aluno para a
importância e responsabilidade na construção de uma semana de cursos e complementar os
conteúdos abordados em sala de aula, com as novas tendências no mercado de trabalho. Assim,
são realizados cursos e palestras com profissionais envolvendo as diversas áreas do campo de
atuação do profissional.
Com este objetivo, existe, o coordenador do curso também coordenará as atividades
complementares que implementa as diferentes propostas, tais como participação em eventos,
realização de pesquisas, monitoria, assistência de vídeos, realização de cursos e de oficinas etc.
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No entanto, ainda que o leque de possibilidades seja amplo (e deve sê-lo), tais atividades são
definidas em função da proposta pedagógica.
No caso específico da Faculdade - ITOP, o que caracteriza este conjunto de atividades é a
flexibilidade de carga horária semanal, com controle do tempo total de dedicação do estudante
durante o semestre, ano letivo e, o seu regulamento compreende as instruções de procedimentos
a seguir apresentadas:


O coordenador do curso de Biomedicina da Faculdade - ITOP será responsável

pela Coordenação de Atividades Complementares, cuidando para que sejam atendidas as
condições de realização e efetiva inclusão das atividades complementares na integralização
curricular dos alunos, conforme o disposto neste Regulamento, podendo, quando se fizer
necessário, designar um professor como responsável pela Coordenação de Atividades
Complementares;


As Atividades Complementares possui a carga horária máxima de 115 horas/aula

e deverão integrar o currículo pleno do curso de Biomedicina da Faculdade – ITOP;


As Atividades Complementares deverão ser desenvolvidas desde o início do

curso até a sua conclusão, sem vínculo a qualquer período específico;


As Atividades Complementares não deverão confundir-se, em nenhuma hipótese,

com o estágio acadêmico supervisionado, e embora sua escolha seja de responsabilidade
exclusiva do aluno, sua aceitação e validação dependerão do disposto neste Regulamento,
cabendo à Coordenação de Atividades Complementares, decidir sobre lacunas e omissões nele
existentes;


As atividades complementares contempladas neste Regulamento poderão ser

organizadas pela Faculdade ITOP ou por outras organizações previamente aprovadas pelo
colegiado do curso junto à Coordenação de Atividades Complementares da Faculdade ITOP.
Para fins de integralização no currículo pleno do curso de graduação em Biomedicina ,
serão considerados os seguintes limites de carga horária dos diferentes tipos de Atividades
Complementares:
18.1DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES
Nº
01

02

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

LIMITE
MÁXIMO
DE
APROVEITAMENTO EM HORAS
Seminários especiais ou visitas técnicas extra- Até 30 horas/aula
curriculares, envolvendo temas de relevância
na área de Biomedicina
Disciplinas extracurriculares, inclusive de Até 30 horas/aula, sendo 15 h/a por
idiomas estrangeiros, realizadas em outros disciplina independente de sua carga
cursos de áreas afins, e comprovação oficial horária.

91

03

04
05

06

07

08

09

10

11

12

13

da respectiva instituição, que tenham sido
cursadas desde o início do curso até a sua
conclusão
Disciplinas complementares, não previstas no
currículo e cursadas em outra IES, em período
anterior ao do ingresso no curso, desde que
não ultrapassando o período de 3 (três) anos
da sua realização até a data do protocolo de
entrega do documento comprobatório, na
Coordenação de Atividades Complementares
Representação discente em órgãos colegiados
Projetos
e
programas
de
extensão
coordenados por docente e aprovados pelo
respectivo colegiado do curso organização de
eventos, mini-cursos, oficinas e qualquer
outro evento acadêmico
Eventos diversos na área do curso, como
simpósios, congressos, encontros,
conferências, palestras, cursos, etc., desde que
a participação esteja expressamente
reconhecida por atestado, certificado ou outro
documento

Até 30 horas/aula, sendo 15 h/a por
disciplina, com carga horária mínima de
40 h/a e média final igual ou superior a
7,0 (sete).

(10 h/a por semestre).Até 20 horas/aula.
(20 horas/aula por projeto de no mínimo
60 horas). Até 40 horas/aula.

5h/a por atividade, com atribuição
proporcional à da carga horária do
evento: 1 h/a para evento com até 5 h/a;
3 h/a para evento com até 10 h/a; 5 h/a
para evento com mais de 10 h/a. Até 20
h/a, sendo permitido o limite máximo
de 10 h/a por semestre.
Publicações de trabalhos científicos
(20h/a em
periódicos
nacionais
indexados, 40 h/a em periódicos
internacionais indexados, 10 h/a em
anais de congressos nacionais (Qualis),
20 h/a em anais de congressos
internacionais (Qualis), 05 h/a (sem
Qualis) e 15 h/a em livro/capítulo). Até
40 h/a.
Projeto de Iniciação Científica elaborado sob Até 40 h/a.
orientação e aprovado pelo orientador (20 h/a
por projeto).
Monitorias na área de Biomedicina (20 h/a Até 40 h/a.
por semestre, perfazendo um mínimo de 40
h/a de atividade na disciplina monitorada).
Realização de estágios curriculares não- Até 40 h/a.
obrigatórios, na área de Biomedicina (20 h/a
por cada 100 horas).
Participação em Órgãos Não Governamentais Até 40 h/a.
de apoio ao desenvolvimento com Faculdade
ITOP área e de meio ambiente (20 h/a por
semestre).
Participação como ouvinte em defesas de Até 20 h/a.
monografias finais de cursos de graduação,
especialização, dissertações de mestrado e/ou
tese de doutorado (10 h/a por evento)
Participação em ações sociais beneficentes Até 15 h/a.
(voluntariado, organização de ações sociais,
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14

15

doação de sangue, medula, dentre outros)(5
h/a por participação, não sendo permitida a
participação em duplicidade no mesmo tipo
de ação social.
Experiência
profissional
internacional, Até 80 h/a.
incluindo o intercâmbio com instituição
estrangeira (20 h/a por semestre).
Outros a critério do colegiado junto à
Até 20 h/a.
Coordenação de Atividades Complementares
pontuação de livre escolha
As atividades promovidas por outras instituições ou por outros cursos da Faculdade -

ITOP necessitam ser validadas pelo colegiado junto à Coordenação de Atividades
Complementares do Curso, mediante requerimento justificado e documentado pelo aluno;
Para que sejam validadas, todas as atividades constantes deste Regulamento devem ser
encaminhadas à Coordenação de Atividades Complementares, via Secretaria, pelo próprio aluno,
quando já integralmente cumprida à carga horária, através de preenchimento do formulário
Relatório de Atividades Complementares, disponível no site da Faculdade ITOP e cópias
autenticadas dos documentos comprobatórios anexados.
Compete à Coordenação de Atividades Complementares após análise e deferimento,
encaminhar à Secretaria da Faculdade - ITOP, o formulário Relatório de Atividades
Complementares e os documentos comprobatórios anexados, de que trata este artigo, para fins de
registro no histórico escolar do aluno, ao final de cada semestre concluído.
Será permitida a sobreposição de índices para um mesmo evento ou atividade, desde que
registrados em semestres diferentes.
Os alunos que ingressaram por transferência no curso de Biomedicina da Faculdade
ITOP ficam sujeitos ao cumprimento da carga horária estabelecida neste Regulamento, podendo
solicitar à Coordenação de Atividades Complementares o cômputo de parte da carga horária
atribuída pela instituição de origem, observadas as seguintes recomendações:
a) Compatibilidade das atividades complementares cumpridas com as estabelecidas neste
Regulamento;
b) As atividades complementares cumpridas na instituição de origem serão pontuadas,
caso aprovadas, de acordo com o disposto neste Regulamento;
c) O limite máximo de aproveitamento das Atividades Complementares cumpridas na
instituição de origem, para fins de cumprimento dos requisitos definidos neste Regulamento,
será de 60 h/a.
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O Acadêmico somente colará grau de Bacharel em Biomedicinas e comprovar o
cumprimento integral da carga horária estabelecida acima mencionado.
O prazo final para a entrega da documentação comprobatória do atendimento da carga
horária prevista é até a da última prova do semestre letivo de conclusão do curso.
Não haverá, em qualquer hipótese, prorrogação do prazo de entrega da documentação,
ficando reservada ao Diretor Acadêmico conjuntamente com o Diretor Geral a possibilidade de
deliberação sobre casos excepcionais.
Os documentos (certificados, relatórios e históricos) de comprovação de participação de
eventos deverão ser expedidos em papel timbrado da Instituição ou órgão promotor, com
assinatura do responsável e, respectiva carga horária do evento. A ausência de um dos requisitos
acima descritos implicará na não aceitação do documento para fins de cômputo das horas
complementares

19 ATIVIDADES PRÁTICAS SUPERVISIONADAS - APS
Em consonância com a legislação educacional vigente a Faculdade ITOP regulamenta e
normatiza as Atividades Práticas Supervisionadas da ITOP, obedecendo ao disposto na Lei n o
9.394, de 20 de dezembro de 1996, e Resolução CNE/CES nº 6, de 19 de outubro de 2017.
As Atividades Práticas Supervisionadas (APS) são concebidas na Instituição como parte
integrante das metodologias ativas e participativas, que contribuem para o desenvolvimento das
competências do perfil profissional, declaradas no Projeto Pedagógico Institucional (PPI) e nos
Projetos Pedagógicos dos Cursos. São atividades acadêmicas, presenciais e/ou não presenciais,
desenvolvidas sob a orientação, supervisão e avaliação de docentes e realizadas pelos discentes,
dentro e fora da sala de aula, individualmente ou em equipe, durante o desenvolvimento dos
componentes curriculares/disciplinas dos cursos.
Nesse contexto, o conceito de aula consubstancia-se no conceito de atividade acadêmica
efetiva para além da sala de aula, levando a promoção e desenvolvimento de atividades
acadêmicas sob a orientação e supervisão docente, em horários e espaços diferentes dos
encontros presenciais e/ou não presenciais.
As Atividades Práticas Supervisionadas - (APS) são incluídas como componentes do
trabalho acadêmico efetivo, através de sua inserção nos Planos Integrados de Trabalho pelos
professores do curso de Biomedicina . Entre as atividades desenvolvidas, citam-se
 estudos dirigidos presenciais e não presenciais,
 trabalhos individuais e em grupo,
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 experimentos,
 desenvolvimento de projetos de iniciação científica,
 atividades em laboratório,
 atividades em biblioteca,
 atividades de campo, visitas técnicas e viagens de estudos,
 oficinas, estudos de casos, seminários, desenvolvimento de trabalhos
acadêmicos e científicos.
Cabe ressaltar que as APS detalhadas nos Planos Integrados de Trabalho das disciplinas,
são submetidas à apreciação do NDE e Coordenação do Curso, a quem compete o
acompanhamento de seu desenvolvimento.
Tais atividades propiciam aos discentes a participação ativa na construção do
conhecimento, o desenvolvimento da autonomia intelectual e acadêmica e a constante interação
entre o conteúdo trabalhado e a realidade social, propiciando o desenvolvimento das
competências e habilidades necessárias para sua atuação profissional.
19. INTERAÇÃO TEORIA E PRÁTICA - PRINCÍPIOS E ORIENTAÇÕES QUANTO
AS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS
Conforme preconizado no PPI, a aquisição de habilidades e competências são
fundamentadas em conteúdos consagrados e essenciais para o entendimento conceitual da área
de conhecimento ou atuação, e efetiva-se por meio de:
Interdisciplinaridade – operacionalizada por meio da complementaridade de conceitos e
intervenções entre as unidades programáticas de um mesmo campo do saber e entre diferentes
campos, dialeticamente provocada através de conteúdos e práticas que possibilitem a diminuição
da fragmentação do conhecimento e saberes, em prol de um conhecimento relacional e aplicado
à realidade profissional e social.
Transversalidade – temas de interesse comum da coletividade, comprometidos com a
missão institucional, com a educação e com o Projeto Pedagógico Institucional (PPI),
operacionalizado nas diversas disciplinas que compõem o curso.
Abordagem Dialética em Disciplinas e Ações – integração entre conceitos teóricometodológicos e práticos, análise reflexiva das contradições eminentes da realidade com
incremento de estudos de casos, simulações, debates em sala sobre questões do cotidiano etc.
Fomento à Progressiva Autonomia do Aluno – implantação de práticas didáticas e
pedagógicas que promovam a autonomia crescente do aluno no transcorrer de sua formação, por

95

meio de métodos de estudos dirigidos, desenvolvimento de pesquisas, intervenções técnicas com
orientação/acompanhamento etc.
Promoção de Eventos – intensificação de atividades extraclasse no âmbito das
disciplinas, das unidades programáticas do curso ou da Instituição no que diz respeito à
promoção de eventos científicos e acadêmicos, de extensão e de socialização dos saberes, de
sorte a possibilitar a autonomia e diversidade de metodologias educacionais e de
informação/análise da realidade profissional.
Orientação para a Apreensão de Metodologias – as ações de aulas e/ou de formação
possibilitam aos alunos a aquisição de competências no sentido da utilização de metodologias
adequadas para a busca de informações e/ou desenvolvimento de formas de atuação, utilizandose de métodos consagrados pela ciência, bem como outros disponibilizados pela tecnologia e
pelo processo criativo.
Utilização de Práticas Ativas/Ênfase na Aprendizagem – desenvolvimento de
atividades em que os alunos participem ativamente de desenvolvimento/construção de projetos,
definição de estratégias de intervenções, execução de tarefas supervisionadas, avaliação de
procedimentos e resultados e análises de contextos. Ênfase especial é dada ao processo de
aprendizagem possibilitado pela participação efetiva do aluno na construção de saberes úteis,
evitando-se o simples processo de transmissão de conhecimento emitido por docente.
Utilização de Recursos Tecnológicos Atuais – qualificação dos agentes universitários
(docente, discente e pessoal técnico-administrativo) para utilização de recursos tecnológicos
disponíveis na área e/ou campo de atuação.
Concepção do Erro como Etapa do Processo – nas avaliações precedidas, os erros
eventualmente verificados devem ser identificados, apontados e corrigidos pelos discentes, de
forma a contribuir com a sua aprendizagem.
Respeito às características individuais – insistente orientação no sentido de prevalecer
o respeito às diferenças: culturais, afetivas e cognitivas presentes nas relações.
Considerando os preceitos acima definidos, o curso de Biomedicina através de seus
componentes curriculares e ações acadêmicas, objetiva a formação de um profissional apto a
atuar no mundo do trabalho como agente crítico e transformador. Para tanto, os professores são
incentivados a desenvolver no discente o espírito crítico em relação aos conhecimentos para que
esses vivenciem a sua aplicabilidade no contexto social em que estão inseridos
O Curso de Biomedicina contempla áreas de conhecimento geral e específico, que são
pilares na formação do farmacêutico, verificável na estrutura curricular, elaborada em
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consonância com as Diretrizes Curriculares, garantindo o ensino com conteúdos essenciais
relacionados ao processo saúde-doença do individuo, família e comunidade.

20 PRÁTICAS PROFISSIONAIS E ESTÁGIO
20.1 Estágios Obrigatório

Estágio Supervisionado faz parte do eixo articulador entre teoria e prática e como tal será
desenvolvido atendendo a diferentes etapas. Nesse momento de sua formação, o estudante terá
contato com a realidade profissional onde irá atuar não apenas para conhecê-la, mas também
para desenvolver as competências e habilidades específicas a formação profissional. As
atividades de estágio estão ligadas ao Eixo Estruturante de Práticas Profissionais (PPI) que
compreende as unidades orientadas para o exercício e inserção dos estudantes em atividades
inerentes a sua profissão, bem como promover a interação multiprofissional, culminando na
apreensão de habilidades e competências do seu campo de atuação.
O estudante do Curso de Biomedicina deverá cumprir (695) horas de Estágio Curricular
Supervisionado, organizado com o objetivo de atender os níveis e as especificidades inerentes a
formação profissional sendo estes:
1. Estágio Supervisionado I - correspondente 175 horas, realizado no 6° período, sendo
desenvolvido nos laboratórios conveniados, no que se refere às Análises Clínicas. Este estágio
tem a supervisão obrigatória de Professores e/ou por Supervisores que atuam regularmente no
Curso, conforme Diretrizes Curriculares.
2. Estágio supervisionado II - corresponde a 220 horas, onde o aluno pode optar por
outra área de habilitação. Para a viabilização deste estágio a Faculdade Itop disponibiliza ao
Curso um Coordenador de Estagio e TCC exclusivo para o gerenciamento do Estágio Curricular,
o qual estabelece os contatos com outras Instituições para realização de Acordos de Cooperação
(convênios) e implantação dos Estágios Supervisionados. Este Coordenador de Estagio viabiliza
os cronogramas e os Termos de Compromisso de todos os alunos, nos respectivos
estabelecimentos onde são realizados os estágios, além de controlar as atividades voltadas para o
Trabalho de Conclusão de Curso e preparar qualquer documento referente ao Estágio. Todas as
atividades desenvolvidas durante o estágio supervisionado I são acompanhadas por professores
preceptores do Curso de Biomedicina, visando o aprimoramento das técnicas aprendidas, bem
como o estágio supervisionado II nas dependências da instituição.
3. Estágio supervisionado III- 300 h/a- será desenvolvido fora das dependências
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(convênios) os alunos são acompanhados por profissionais habilitados na área que mantêm
contato continuado com o Coordenador de Estagio do Curso.
O processo de avaliação do estágio do Curso de Biomedicina está baseado em avaliações
realizadas em cada módulo do estágio por meio de relatórios de atividades, apresentação de
seminários, discussão de casos clínicos e/ou pela realização de provas escritas e práticas, entre
outras. Pode ser considerado como item de avaliação a postura ética, comunicação, iniciativa,
responsabilidade, interesse, pontualidade e cumprimento de tarefas, com regulamento Próprio.

20.1.1 Estágio não obrigatório
O Estágio Supervisionado não obrigatório, destinado a alunos regularmente matriculados
no Curso de Biomedicina da Faculdade ITOP, tem sua base legal na Lei 11.788 de 25 de
setembro de 2008, § 2º do Art. 2º, que define estágio não-obrigatório como ―aquele desenvolvido
como atividade opcional, acrescida à carga horária regular e obrigatória‖.
A caracterização e a definição do estágio requerem obrigatoriamente a existência de um
contrato entre a Faculdade Itop e pessoas jurídicas de direito público ou privado, coparticipantes
do Estágio Supervisionado não obrigatório, mediante assinatura de Termo de Compromisso
celebrado com o educando e com a parte concedente, em que devem estar acordadas todas as
condições, dentre as quais: matrícula e frequência regular do educando e compatibilidade entre
as atividades desenvolvidas no estágio e aquelas previstas no termo de compromisso; e
acompanhamento da instituição e da parte concedente.
O acompanhamento do referido estágio ocorrerá através da Central de Estágio da
instituição e a validação como atividade complementar será norteada pelos procedimentos e
normas previstas na Portaria Institucional que estabelece o Regulamento das Atividades
Complementares.

22 TRABALHOS DE CONCLUSÃO DE CURSO
O Trabalho de Conclusão de Curso proporcionará aos futuros Profissionais de
Biomedicina desenvolverá competências para formular questões que estimulem a reflexão, a
sensibilidade para apreciar a originalidade e a diversidade na elaboração de hipóteses e de
propostas de solução dos problemas de ensino- aprendizagem.
Além disso, o Trabalho de Conclusão de Curso propiciará aos alunos do Curso de
Biomedicina, a oportunidade de demonstrar o grau de habilitação adquirida, o aprofundamento
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temático, o estímulo à produção científica, a consulta de bibliografia especializada e o
aprimoramento de sua capacidade de interpretação e crítica. Portanto, contribuir para diferenciar
a formação teórico-prática dos alunos, comprometendo-se com o avanço na formação desses
profissionais no que diz respeito:


A capacidade de integrar numa visão ampla e global da profissão nos desempenhos
especializados, que são próprios de diferentes áreas e níveis de atuação;



Ao desenvolvimento científico da profissão;



Ao conhecimento das demandas sociais da comunidade.
Os discentes iniciam o seu trabalho de conclusão de curso no sétimo semestre do curso,

proporcionando aos bacharéis o desenvolvimento de um projeto em nível de Iniciação Científica,
permitindo um diálogo profícuo entre teoria e prática, iniciação à pesquisa e ensino. O trabalho
de conclusão de curso segue o regulamento aprovado pelo Núcleo Docente Estruturante e
Conselho de Superior com Mecanismos Efetivos de Acompanhamento e de Cumprimento do
TCC.
Os alunos durante a realização do TCC ao longo do semestre são acompanhados pelos
seus professores orientadores através de supervisões semanais ou de acordo com a necessidade,
para o TCC I -34 h/a é exigido um projeto ao final do semestre, já para o TCC II-34 h/a a entrega
da artigo Cientifico, estes se constituem em mecanismos efetivos para o acompanhamento do
desenvolvimento do TCC e seus ajustes necessários ao longo do semestre. O TCC deverá ser
apresentado a uma banca composta de três professores escolhidos pela coordenação e o
orientador.

22.1 Meios de divulgação resultados parciais e finais:
Os TCCs aprovados ao final do curso são obrigatoriamente entregues em meio digital e
colocados à disposição no acervo da biblioteca da Faculdade. Os melhores trabalhos serão
selecionados para publicação em periódico institucional específico (Revista MULTIDEBATES).
O TCC terá regulamento próprio e aprovado pelo Núcleo Docente Estruturante e Conselho
Superior. A divulgação se dá também através do repositório ,site: WWW.faculdadeitop.edu.br.
23 NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE – NDE
O Curso em Biomedicina e seu respectivo Núcleo Docente Estruturante (NDE) conforme
específica a Resolução CONAES Nº 1 de 17 de junho de 2010, contribuiu para:
 A consolidação do perfil profissional do egresso do curso;
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 A integração curricular interdisciplinar entre as diferentes atividades de ensino constantes
no currículo;
 A indicação de incentivo ao desenvolvimento de linhas de pesquisa e extensão, oriundas
das necessidades da graduação e as exigências do mercado de trabalho, assim, como as
políticas públicas relativas à área de conhecimento do curso e as Resolução CNE/CP n.º
3, de 18 de dezembro de 2002, que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais
para a organização e o funcionamento dos cursos superiores de tecnologia e o Catálogo
Nacional de Cursos Superiores de Tecnologia vigente do Ministério da Educação;
 O

NDE

está

estruturado,

com

as

atribuições

acadêmicas

estabelecidas

de

acompanhamento do curso, atuante no processo de concepção, consolidação e contínua
atualização do projeto pedagógico do curso. O NDE do Curso em Biomedicina e está
composto por 5 (cinco) professores do corpo docente, sendo que a coordenadora do curso
é a presidente: (3) três

em regime tempo integral e (2)dois em regime de tempo

parcial.04- Professores com formação Stricto Sensu e 01 Lato Sensu. Os membros do
NDE são nomeados por Portaria do Diretor Geral da IES e o Regulamento foi aprovado
pelo CONSUP.

MEMBROS DO NDE

FORMAÇÃO

REGIME DE
TRABALHO

Lazaro da Silva Dutra Júnior

Especialista

Integral

Roumayne Lopes Ferreira

Mestre

Parcial

Aline Aires Aguiar

Doutora

Parcial

Andréia Cristina Travassos da Costa

Mestre

Integral

Telma de Matos Guimarães

Mestre

Integral

.
24 REGIME DE TRABALHO DO CORPO DOCENTE DO CURSO
Considerando a dedicação à docência, o atendimento aos discentes, a participação no
colegiado, o planejamento didático e a preparação e correção das avaliações de aprendizagem
conclui-se que o regime de trabalho do corpo docente previsto possibilita o atendimento integral
da demanda dos estudantes. As atribuições dos docentes estão mencionadas neste projeto
pedagógico as quais serão avaliadas continuamente pela observação do seu encargo, pelo
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resultado da aprendizagem dos acadêmicos e pela avaliação formalizada para cada discente e
docente através da comissão de avaliação da instituição (CPA).

25 EXPERIÊNCIA NO EXERCÍCIO DA DOCÊNCIA SUPERIOR
A experiência no exercício da docência superior do corpo docente contribui muito com o
seu desempenho em sala de aula, de modo a caracterizar sua capacidade para promover ações
que permitem identificar as dificuldades dos alunos, expor o conteúdo em linguagem aderente às
características da turma, apresentar exemplos contextualizados com os conteúdos dos
componentes curriculares, elabora atividades específicas para a promoção da aprendizagem de
alunos com dificuldades e avaliações diagnósticas, formativas e somativas, utilizando os
resultados para redefinição de sua prática docente no período, exercer liderança e ter sua
produção reconhecida.
Todos os professores possuem experiência de docência no Ensino Superior.

26 ATUAÇÃO DO COLEGIADO DE CURSO
O Colegiado de Curso de Biomedicina é o órgão de natureza deliberativa em matéria
acadêmica, formado pelo Coordenador, que o preside, pelos professores do Curso e por
representantes discentes.
Este colegiado tem como atribuições básicas: ouvido o NDE, propor o currículo pleno do
curso, de acordo com as normas legais, estatutárias e regimentais; propor as modificações
aconselháveis no currículo pleno do curso;
Promover a integração dos programas das disciplinas e seus planos de execução; propor
providências para o contínuo aperfeiçoamento do seu pessoal docente e técnico-administrativo;
estimular a prestação de serviços à comunidade; avaliar o desempenho acadêmico, no que se
refere ao cumprimento do projeto pedagógico do curso e aprovar a oferta de disciplinas optativas
do Curso. O Colegiado de Curso reunir-se-á ordinariamente, uma vez por semestre ou, tantas
vezes forem necessárias, extraordinariamente, por solicitação do Coordenador de Curso ou
Direção da Faculdade.

27 ATUAÇÕE DO COORDENADOR DE CURSO
A Coordenação do Curso de Biomedicina da Faculdade ITOP será exercida pelo prof.
Esp. Lázaro da Silva Dutra Júnior, que trabalhará em conjunto com o Núcleo Docente
Estruturante (NDE) e o Colegiado do Curso. O recrutamento desses docentes será feito dando-se
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prioridade ao perfil profissional mais adequado ao Projeto Pedagógico Institucional (PPI) e ao
Projeto Pedagógico do Curso (PPC).
O coordenador do Curso de Bacharelado em Biomedicina tem por atribuição reunir o
Colegiado do Curso e NDE (Núcleo Docente Estruturante), planejar e deliberar ações para o
bom andamento do ensino e aprendizagem. As atribuições do Coordenador de Curso são
definidas no Regimento da instituição, cumpre ressaltar as atividades de planejamento e de
acompanhamento são realizadas pelo coordenador do curso de Biomedicina, de modo a garantir
a qualidade técnica e pedagógica, sendo assim estabelecidas por um plano de ação semestral, que
contempla os objetivos, ações, metas, indicadores de avaliação e desempenho e as estratégias
metodológicas à gestão de curso.
O coordenador (a)do curso de Biomedicina e os docentes do curso de Biomedicina
estimulam a participação dos discentes nas diferentes atividades que dizem respeito à vida
acadêmica, como o envolvimento dos alunos nas atividades promovidas pela coordenação do
curso como, por exemplo, os projetos de extensão no planejamento, execução e avaliação.
A participação política dos discentes na instância do Curso de Biomedicina também será
valorizada e se dará de forma efetiva nas atividades acadêmicas realizadas. Os discentes serão
incentivados a participar de forma democrática e ativa na construção do Curso, seja pela
participação dos representantes discentes nas reuniões pedagógicas, seja informalmente, através
de críticas e sugestões diretamente manifestadas à coordenação do curso.
São promovidos encontros, seminários, entre outros com a participação de
multiprofissionais no sentido de discutir temas relevantes no que diz respeito à educação, saúde,
ética, cidadania e política, entre outros.
Na reunião de planejamento, que acontecerá conforme calendário de cada semestre
letivo, o Coordenador convocará todos os professores do Curso para discutir, entre outros
pontos, a atuação dos docentes em sala de aula; avaliações realizadas via CPA pelos alunos;
mecanismos de aperfeiçoamento da atuação do docente em sala de aula (planejamento da prática
ensino-aprendizagem); atualização dos conteúdos programáticos; elaboração do plano de ação
do curso; avaliação do mercado profissional; além de avaliar o Projeto Pedagógico do Curso.
Função da coordenação do curso:


representar o curso perante a coordenação do Curso de Biomedicina;



responsabilizar-se pela organização administrativa e acadêmica do mesmo;



elaborar, com base nas informações do coordenador pedagógico, relatório anual sobre o
desenvolvimento do curso;



estimular e sugerir discussões periódicas sobre aspectos pedagógicos do curso;
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orientar o trabalho de professores especialistas/formadores da Faculdade que venham a
atuar no curso;



acompanhar o trabalho de elaboração e distribuição de material didático do curso;



acompanhar o processo de avaliação do curso, em suas múltiplas dimensões;



responsabilizar-se pela organização administrativa e acadêmica do mesmo,
O regime de trabalho previsto do coordenador é de tempo integral para possibilitar o

atendimento da demanda, considerando a gestão do curso, a relação com os docentes, discentes e
a representatividade nos colegiados superiores. Esta será efetuada a partir da elaboração de um
plano de ação documentado e compartilhado, que preveja indicadores de desempenho da
coordenação a serem disponibilizados publicamente, e o planejamento da administração do
corpo docente do seu curso, favorecendo a integração e a melhoria contínua.
28 DA BIBLIOTECA
Os serviços de Biblioteca são dirigidos por bibliotecário, legalmente habilitado, e
auxiliares designados pela Mantenedora.
A Biblioteca é organizada segundo os princípios modernos da biblioteconomia e, quanto
ao seu funcionamento, rege-se por seu Regulamento próprio, aprovado pelo CONSUP.
A divulgação dos trabalhos didáticos e culturais e as demais publicações são promovidas
pela Biblioteca, de acordo com a indicação das coordenações, ouvida a Mantenedora.
A Biblioteca funciona diariamente durante períodos compatíveis com as atividades
acadêmicos.
Ao Bibliotecário compete:
a) Organizar e superintender os trabalhos da Biblioteca;
b) Zelar pela conservação dos livros, revistas, jornais e tudo quanto pertença a Biblioteca;
c) Propor à Diretoria a aquisição de obras e assinaturas de publicações periódicas, dando
preferência as que se ocupam de matérias ensinadas na Faculdade e procurando sempre
completar as obras e coleções existentes com a anuência das Coordenações;
d) Organizar catálogo anual de referência bibliográfica para as disciplinas dos cursos da
Faculdade, remetendo o mesmo aos membros do corpo docente;
e) Prestar à Diretoria e aos professores, informações sobre as novas publicações editadas no
país e no exterior;
f) Solicitar, ao término de cada período letivo, aos professores, a indicação de obra e
publicações necessárias às respectivas disciplinas;
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g) Organizar e remeter ao Diretor Acadêmico, semestralmente, o relatório dos trabalhos da
Biblioteca;
h) Viabilizar a interligação da Biblioteca com redes de teleprocessamento para acesso a
bancos de dados de instituições congêneres e demais centros de geração do saber e
transferência de tecnologia;
i) Priorizar o atendimento ao corpo discente, motivando-o ao uso permanente da Biblioteca;
j) Elaborar e executar projetos que motivem à clientela externa a utilização da Biblioteca
em suas necessidades de consulta.
A Biblioteca tem regulamento próprio e normas complementares para sua organização e
funcionamento, articulando suas atividades com os demais órgãos da administração da
Faculdade ITOP.

29 ACESSO DOS ALUNOS A EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
A Faculdade ITOP dispõe de 3 (três) laboratórios de informática para a utilização por
seus alunos, sendo dois laboratório com 28 (vinte e oito) máquinas, com processadores Intel
Core i3, 2GB RAM, HD de 512, 500GB de HD, sistema operacional Ubuntu (Linux) e um
segundo laboratório que possui 35(trinta e cinco) máquinas com as mesmas configurações.
Cada uma destas máquinas pode ser utilizada simultaneamente por, no máximo, dois
alunos. O acesso à Internet se dá de maneira excelente, na medida em que a velocidade da
Internet é de 10mb na Instituição, garantindo rapidez e eficiência.
Além disso, ambos os laboratórios dispõem de projetores multimídia, para a projeção de
slides e/ou vídeos, mesa para professor, quadro para uso do docente.
O regulamento interno de utilização permite que os alunos dos diversos cursos possam se
utilizar do espaço e de seus recursos tanto para a pesquisa quanto para o estudo, de modo
racional e organizado.
Além dos laboratórios a Faculdade disponibiliza computadores na sala de estudos para
que os alunos possam utilizar e realizar suas atividades acadêmicas.
Outrossim, a ITOP possui uma política de utilização, cujo regulamento expresso dispõe
sobre as condições de uso de equipamentos, sites a serem pesquisados e limitações que garantem
o respeito ao ambiente acadêmico e à legislação pertinente. Em decorrência desta política, a
regulamentação específica prevê a atualização do sistema operacional na Instituição, que dispõe
no sentido de que, a cada 3 (três) meses o sistema deve ser atualizado.
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30 CONTEÚDOS CURRICULARES
30.1 Adequação e Atualização
Para estabelecer a perfeita sintonia do curso de Biomedicina, é realizada semestralmente
a atualização do Projeto Pedagógico do Curso, pela Coordenação, o NDE, o Colegiado e o
Corpo Docente, realizando-se a análise dos conteúdos programáticos quanto às ementas,
objetivos, metodologias e bibliografias, ajustando-as se necessário, passando estas adaptações
inclusive pela criação de novas disciplinas ou modificação das já existentes, demonstrando assim
a preocupação com a qualidade do curso e o acompanhamento da evolução e necessidades do
campo de trabalho e perfil do egresso, bem como as mudanças ocorridas no âmbito da
Legislação.

30.2 CARGA horária
A carga horária das disciplinas está dimensionada com base nos objetivos gerais e
específicos do curso e o perfil profissional do egresso, respeitando as Diretrizes Curriculares
Nacionais e as necessidades do contexto nacional, regional e local.
Assim, o curso de Biomedicina tem uma carga horária de 3.462 (A hora-aula e de 60
minutos relógio.) distribuídas da seguinte forma:
Carga Horária Teórica: 2.074 h/a

63.11%

Carga Horária Prática: 442 h/a

13.46%

Estágio Supervisionado: 670 h/a

20.39%

Atividades Complementares: 100 h/a

3.04%

30.3 Adequação e Atualização das Ementas e Planos de Ensino
A elaboração, adequação e atualização das ementas das disciplinas e os respectivos
planos de ensino do curso de Biomedicina oferecido pela ITOP é resultado do esforço coletivo
do Corpo Docente e Núcleo Docente Estruturante-NDE, sob a supervisão do Colegiado e
Coordenação do Curso, tendo em vista a integração horizontal e vertical do currículo, no âmbito
de cada período e entre os mesmos, considerando a inter e transdisciplinaridade como paradigma
que melhor contempla o atual estágio de desenvolvimento científico e tecnológico.
Definidas as competências e habilidades a serem desenvolvidas; os conteúdos foram
identificados e sistematizados na forma de ementas das disciplinas curriculares, considerando a
produção recente na área. Vale ressaltar que as atualizações e adequações são construídas a partir
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do perfil desejado do profissional, em face das novas demandas sociais do século XXI, das
constantes mudanças e produção do conhecimento, das Diretrizes Curriculares Nacionais, do
PDI, do PPI e das características sociais e culturais.
Os planos de ensino das disciplinas são detalhados no Plano Integrado de Trabalho PIT
do professor, analisados pelo Núcleo Docente Estruturante – NDE e Coordenação do curso e
posteriormente encaminhados a Diretoria de Graduação que emite parecer pedagógico.

30.4 Adequação, Atualização e Relevância da Bibliografia
A bibliografia dos planos de ensino e aprendizagem é fruto do empenho coletivo do
corpo docente que seleciona semestralmente dentre a literatura, aquela que atende com
excelência as necessidades do curso. Os livros e periódicos recomendados, tanto em termos de
uma bibliografia básica quanto da complementar, são definidas buscando-se a adequação ao
perfil do profissional em formação, a partir da abordagem teórica e/ou prática dos conteúdos
imprescindíveis ao desenvolvimento das suas competências e habilidades gerais e específicas,
considerando os diferentes contextos.
30.4.1 Bibliografia Básica
A política de atualização do acervo de livros e periódicos está calcada na indicação
prioritária dos professores e alunos, solicitação avaliada na sua importância pelo Núcleo Docente
Estruturante e deliberada pelo Colegiado do Curso.
A Faculdade ITOP se encontra em plena execução dessa política, não apenas para atender
às demandas do MEC, mas prioritariamente às necessidades e solicitações do corpo docente e
discente. Através da Campanha de Atualização do Acervo, semestralmente as bibliografias dos
cursos de graduação são avaliadas quantitativa e qualitativamente, para contemplação das
atualizações e ampliação do acervo. A quantidade de exemplares adquirida para cada curso é
definida com base no número de estudantes e norteada pelas recomendações dos indicadores de
padrões de qualidade definidos pelo MEC.
É importante ressaltar que as referências bibliográficas básicas dos conteúdos
programáticos de todos os Planos de Ensino e Aprendizagem das disciplinas do curso se
encontram adequadas no que refere à quantidade (três referências) ao conteúdo das disciplinas e
atualidade considerando os últimos cinco anos, sem desconsiderar as referências clássicas.
Todos os exemplares são tombados junto ao patrimônio da Faculdade ITOP disponibiliza
de Biblioteca On-line, com consulta ao acervo virtualmente através de plataforma E-Orbit, o
usuário pode acessar os serviços on-line de consulta, renovação e reserva das bibliotecas,
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gerenciadas pelo sistema. O acervo virtual também possui exemplares físicos a disposição para
consulta.
Na Base de Dados por Assinatura – A Biblioteca assina e disponibiliza bases de dados
nas diversas áreas de conhecimento. Como forma de apoio aos estudantes a Biblioteca
disponibiliza espaço para apoio e estudos individuais e em grupo além de laboratório de
informática para pesquisas.
30.4.2 Bibliografia Complementar
O acervo da bibliografia complementar do curso de Biomedicina está informatizado,
atualizado e tombado junto ao patrimônio da IES e atende de forma excelente o mínimo de cinco
títulos por unidade curricular. A bibliografia complementar atende adequadamente aos
programas das disciplinas e as suas unidades programáticas.
O curso conta ainda com a Biblioteca virtual Pearson/Minha Biblioteca, com livros
eletrônicos de várias editoras e em diversas áreas do conhecimento. A política de atualização do
acervo de livros e periódicos está calcada na indicação prioritária dos professores e alunos,
solicitação avaliada na sua importância pelo Núcleo Docente Estruturante e deliberada pelo
Colegiado do Curso.

31. INSTALAÇÕES DO CURS
31.1 Salas de aula
A Faculdade ITOP disponibiliza, para as aulas didáticas (teóricas), um total de 70 salas,
A aula são padronizadas com dimensão de 60² metros quadrados, climatizadas, comportando 50
carteiras estofadas em cada sala, quadro de vidro, canetas coloridas e apagador a disposição dos
professores , computador, projetor multimídia (Data Show), caixa de som amplificada, acesso à
rede banda larga sem fio e quadro mural de feltro.
31.2 Instalações para docentes – salas de professores, salas de reuniões e gabinetes de
trabalho.
A sala coletiva de professores possui uma área de 60 m2, contendo 04 (quatro) bancadas
com computadores com acesso à Internet sem fio, quadro para aviso, climatizada, mesa para
reunião, cadeiras estofadas, sofás para repouso, bebedouro, cafeteira. A sala com
acessibilidade total implantada, destinada ao convívio, descanso ao estudo, bem como as
demais atividades. Também dispõem armário guarda de equipamentos e materiais além de
apoio técnico-administrativo.
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31.3 Espaços de trabalho para docentes em tempo integral – ti.
O espaço de trabalho para os docentes de tempo integral viabiliza as ações acadêmicas
com planejamento didático pedagógico, atende às necessidades institucionais. Trata-se de um
ambiente climatizado, com mesa, cadeiras estofadas, impressora, recursos de tecnologias da
informação e comunicação apropriados (computador e kit multimídia), acessibilidade à rede
banda larga, armário, quadro mural, cesto de lixo, sofá, iluminação e acústica adequada para o
atendimento a discentes e orientandos, com exclusividade e segurança

31.4 Espaço de trabalho para o coordenador
O espaço de trabalho destinado ao coordenador do curso de viabiliza as ações acadêmica
administrativas, possui equipamentos adequados, como mesa, cadeiras estofadas, quadro mural,
computador com kit multimídia, impressora, internet banda larga, armário para guarda material e
equipamentos pessoais , atende às necessidades institucionais e permite o atendimento de
indivíduos ou grupos com privacidade e dispõe de boa infra-estrutura ,também é de fácil acesso
aos alunos e aos professores do curso.
32 POLÍTICA DE ATUALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ACERVO
A política de expansão e atualização do acervo das bibliotecas está alicerçada na
verificação semestral da bibliografia constante dos planos de ensino e na avaliação da demanda
de estudantes pelo Sistema de Integrado de Biblioteca, docentes, coordenadores de cursos e seus
órgãos colegiados, principalmente o Núcleo Docente Estruturante (NDE). Objetiva-se atender
satisfatoriamente a proposta pedagógica prevista nos projetos pedagógicos de cada curso bem
como da instituição, em relação ao Projeto Pedagógico Institucional (PPI). Em sua política de
expansão do acervo, a Faculdade ITOP 0trabalha com a filosofia do orçamento participativo,
alocando antecipadamente recursos para investimentos na ampliação e atualização do acervo, em
consonância com a oferta de cursos de graduação, pós-graduação, projetos de pesquisa, projetos
de extensão, bem como demais atividades desenvolvidas na área acadêmica.
Semestralmente os professores indicam novas aquisições e após análise do coordenador
de cursos e seus órgão colegiados, a indicação para aquisição é encaminhada ao setor de compra.
.
33 DOS LABORATÓRIOS
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A Faculdade dispõe de laboratórios necessários as atividades de ensino, pesquisa e
extensão, supervisionados por pessoal de capacitação técnica específica vinculado às
coordenações de curso.
São atribuições dos supervisores dos laboratórios:
a) Trabalhar em constante e comum acordo com os professores das matérias técnicas;
b) Responsabilizar-se pela guarda e conservação dos aparelhos que são colocados sob sua
custódia;
c) Cuidar para que não falte material algum necessário às experiências e levar ao
conhecimento das Coordenações de Curso as necessidades verificadas;
d) Levar ao conhecimento das Coordenações de Curso os prejuízos ou estragos causados
pelos usuários aos instrumentos ou qualquer peça dos laboratórios para as providencias
administrativas ou disciplinares;
e) Manter-se em permanente contato com as Coordenações de Curso e a Diretoria
Acadêmica da Faculdade a fim de proporcionar condições adequadas às atividades
práticas de ensino, pesquisa e extensão.
Os Laboratórios terão regulamento próprio e normas complementares para sua
organização e funcionamento, articulando suas atividades com os demais órgãos da
administração da Faculdade ITOP.

33.1 Laboratórios didáticos de formação básica de ensino para a área de saúde.
33.1.2 Laboratório de Anatomia Humana e Histologia
Este laboratório está equipado para atender aulas práticas nas disciplinas de Anatomia
Humana, Embriologia e Histologia Humana e também farmacobotânica Comporta aula prática
de até 20 alunos.
Características: Tamanho (112m2) possui 4 mesas, armários, escaninhos, ar condicionado
e equipamentos de proteção coletiva e EPCS, além de equipamentos específicos.
Materiais didáticos:
Peças anatômicas sintéticas idênticas aos ossos humanos, contém 2 esqueletos humanos,
um articulado e outro desarticulado.
Peças anatômicas sintéticas, ombro, cotovelo, pelve, joelho, coluna vertebral, para estudo
das articulações. Peças anatômicas sintéticas para estudo dos músculos e órgãos internos, dois
bonecos inteiros cada um podendo ser desarticulado, contendo 35 peças; peças separadas como
perna, braço, coração, rins, útero e outras. Data Show. 31 microscópios ópticos 3 estojos
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contendo lâminas de tecidos humanos, para serem utilizadas em microscópio óptico. 1 óleo de
imersão
Para a disciplina de embriologia e histologia humana, os microscópios ópticos estão
instalados neste laboratório, como também um microscópio é instalado ao Data Show para
projeção das imagens histológicas contidas nas lâminas.
Para a disciplina de fármacobotânica, kits histológicos para botânica, laminário para aulas
de anatomia vegetal e microscópios.

33.2 Laboratórios específicos

Laboratório de Parasitologia
Atende às aulas práticas das disciplinas Parasitologia Clínica I e II, visando o
aprendizado de técnicas básicas e avançadas para a identificação e o estudo morfológico dos
parasitos humanos mais comuns. Esse laboratório possui capacidade para atender 30 alunos por
aula prática.
Materiais didáticos: Esse laboratório possui de bancadas para o processamento e análise de
amostras (coprologia e dermatologia parasitária); bancada para o processamento e montagem de
lâminas definitivas de parasitos; bancadas com equipamentos diagnósticos (microscópios e lupas
estereoscópicas); aparelhos refrigeradores, freezers e estufas; mesa de trabalho, estante de
computador, armário para pertences e armário para livros.
Atender às aulas práticas das disciplinas de Microbiologia, Microbiologia Clínica, e
Imunologia Clínica, visando o conhecimento básico do preparo de lâminas, meios de cultura e
placas para reações imunológicas, identificação e o estudo morfológico das bactérias e fungos
mais comuns na infecção de humano s. Esse laboratório possui capacidade para atender 30
alunos por aula prática. O laboratório está subdividido em espaços destinados exclusivamente
para a virologia, microbiologia, sorologia e biotecnologia.
Materiais didáticos: citômetro de fluxo, sistema automatizado de cromatografia para
purificação de proteínas, sistema de captação de imagens, termociclador para PCR e
termocicladores para PCR em tempo real, centrífugas refrigeradas com grande variedade de
rotores; centrífuga MTD III Plus; microscópio de epifluorescência com contraste de fase e
moderno sistema de captação de imagem; microscópios óticos; câmaras de fluxo laminar,
lavador automático de microplacas; leitora de Elisa; estufas de CO2; estufa microbiológica;
estufa de secagem; balanças digitais; potenciômetro; transiluminador UV; Fontes e cubas para
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eletroforese de proteínas e para eletroforese de ácidos nucléicos; autoclave; forno de
microondas; destilador de água; deionizador; forno de esterilização; dois freezers; duas
geladeiras; ultrafreezer, sonicadores, estufas com agitadores para crescimento de bactérias,
máquina de gelo, bomba de vácuo; equipamentos para filtração e preparação de meios de
cultivo celular; micropipetadores multi e monocanal; auxiliar eletrônico de pipetagem;
auxiliar manual de pipetagem; Computadores com acesso à internet e sistemas
informatizados; impressora jato de tinta mesas e cadeiras.

Laboratório de Microbiologia e Imunologia
Geladeira, Bancadas, Microscópios(31), Leitora de Elisa .
Laboratório de Bioquímica
Este laboratório está equipado para atender as disciplinas, bioquímica e imunologia.
Comporta aulas experimentais de 25 a 30 alunos. Características: Tamanho (5,85 X 9,80 m) tem
em sua estrutura 3 bancadas, 3 pias fundas, exaustor, capela de fluxo laminar, chuveiro e lava
olhos, 1 lavabo, tubulação de gás e ar, equipamentos de proteção individual e coletiva, armários
e escaninho, caixa de primeiros socorros, ar condicionado.
Materiais didáticos: Balão de fundo chato; Balão de fundo redondo; Balão volumétrico; Bastão
de vidro; Bequer; Bureta; Muflla; Erlenmeyer; Funil de vidro; Funil de separação e anel para
funil; Kitassato; Funil de Buchner; Pipeta graduada; Pipeta volumétrica; Proveta; Tubo de
ensaio; Vidro de relógio; lâminas e lamínulas; Placa de Petri. Cadinho; Cápsula; Gral e pistilo de
porcelana. Suporte universal; Suporte metálico para pipetas; Tripé; Triângulo e tela de amianto.
Bico de Bunsen; Aspirador automático; Espátula metálica; Pera de sucção; Pinça de madeira;
Pinça metálica; Ponteira;Pipeta de Pasteur; Pisseta; Caneta marca-texto para vidro. Reagentes
para Imunohematologia: Soro Anti A; Soro Anti B; Soro Anti D.
33.2.3 Laboratório de Bromatologia e Tecnologia de Alimentos
Por meio das aulas práticas de Bromatologia, Tecnologia de Alimentos e Processos
Enzimáticos e Fermentativos, os discentes adquirem conhecimentos práticos voltados à
atuação do Farmacêutico na área de alimentos. Esse laboratório possui capacidade para
atender 30 alunos por aula prática.
Materiais didáticos: Dispõe de vários equipamentos, como muflas, destilador de
nitrogênio, centrífugas para leite, centrífuga refrigerada e não refrigerada, capela para
exaustão de gases, estufas com e sem circulação de ar, balanças analítica e semi-analítica,
espectrofotômetro vísivel e UV, crioscópios, extrator de gordura, digestor de fibra, moinho,
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banhos-maria, colunas de cádmio, estufa a vácuo, forno microondas, chapas de
aquecimento com e sem agitação, refratômetros, dentre outros equipamentos.
Esse laboratório possui capacidade para atender 30 alunos por aula prática.
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CORPO DOCENTE DOS DOIS PRIMEIROS ANOS DO CURSO (1º AO 4º PERÍODO)
DISCIPLINA
Anatomia Humana-I
Biologia Celular
Histologia e Embriologia
Comunicação e Expressão
Sociologia e Antropologia
Introdução a Bomedicina
Biossegurança
Anatomia Humana-II
Microbiologia-I
Bioquímica-I
Analise Laboratorial Quantitativa
Biofísica
Epidemiologia
Saúde Coletiva
Imunologia-I
Fisiologia Humana
Bioquímica-II

PERÍODO C/H
1º
1º
1º
1º
1º
1º
1º
2º
2º
2º
2º
2º
2º
2º
3º
3º
3º

102
68
68
34
34
34
68
102
68
68
34
34
34
34
68
68
68

PROFESSOR (A)

TITULAÇÃO REGIME DE
TRAB.

Andreia Cristina Travassos da Costa

Mestre

Integral

Roumayne Lopes Ferreira

Mestre

Parcial

Especialista

Integral

Kyldes Batista Vicente

Doutora

Parcial

Auricélia Maria da Cruz e Silva

Mestre

Parcial

Roumayne Lopes Ferreira

Mestre

Parcial

Especialista

Parcial

Andreia Cristina Travassos da Costa

Mestre

Integral

Roumayne Lopes Ferreira

Mestre

Parcial

Telma de Matos Guimarães

Mestre

Integral

Lazaro da Silva Dutra Junior

Especialista

Integral

Doutor

Integral

Orcélia Pereira Sales

Especialista

Parcial

Orcélia Pereira Sales

Especialista

Parcial

Aline Aires Aguiar

Doutora

Parcial

Andreia Cristina Travassos da Costa

Mestre

Integral

Telma de Matos Guimarães

Mestre

Integral

Lazaro da Silva Dutra Junior

Orcélia Pereira Sales

Fabrício Machado Silva
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Genética Geral e Citogenética
Microbiologia-II
Parasitologia
Metodologia Cientifica
Patologia Estrutural e Funcional
Imunologia-II
Biestatística
Biologia Molecular
Hematologia-I

3º

Roumayne Lopes Ferreira

Mestre

Parcial

Roumayne Lopes Ferreira

Mestre

Parcial

Aline Aires Aguiar

Doutora

Parcial

Kyldes Batista Vicente

Doutora

Parcial

Especialista

Integral

4º

Lazaro da Silva Dutra Junior
68
68 Aline Aires Aguiar

Doutora

Parcial

4º
4º
4º

68 Fabrício Machado Silva
68 Roumayne Lopes Ferreira
68 Lazaro da Silva Dutra Junior

Doutor
Mestre
Especialista

Integral
Parcial
Integral

3º
3º
4º
4º

68
68
68
68
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EMENTAS
PRIMEIRO PERÍODO
DISCIPLINA: ANATOMIA I-102 H/A
EMENTA:
Os diferentes elementos anatômicos dos sistemas e órgãos. Nomenclaturas específicas dos
órgãos e tecidos. Topografia, noções de padrões morfológicos e suas relações morfofuncionais
do sistema esquelético (ossos e articulações) e sistema muscular.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
PAULSEN, F SOBOTTA, J.WASCHKE, J. Sobotta atlas de 10 Exemplares físicos
anatomia humana. Anatomia geral e sistema muscular. 23.
ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan. 2012.
TORTORA, G. J.NIELSEN, M. T. Princípios de Anatomia E-book (Minha Biblioteca)
Humana. 12. ed. Rio de Janeiro:Guanabara Koogan, 2013.
MOORE, K. L.DALLEY, A. F.AGUR, A. M. R. Anatomia 10 Exemplares físicos
orientada para a clínica. 7. ed. Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan. 2014.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
HEIDEGGER, W. Atlas de Anatomia Humana. 6. ed.Rio

E-book (Minha Biblioteca)

de Janeiro:Guanabara Koogan, 2006.
NETTER, F. H. Atlas de anatomia humana. 6. ed. Rio de 09 Exemplares físicos
Janeiro: Elsevier. 2014.
MARTINI, F. H.; TIMMONS, M. J.; TALLITSCH, R. B.

E-book (Minha Biblioteca)

Atlas do Corpo Humano: Coleção Martini. Porto Alegre:
ArtMed, 2009.
HANKIN, M. H.; MORSE, D. E.; BENNETT-CLARKE, C.

E-book (Minha Biblioteca)

A. Anatomia clínica: Uma abordagem por estudos de
casos. Porto Alegre: AMGH, 2015.
VAN DE GRAAFF, K. M. Anatomia Humana. São Paulo:

E-book (Minha Biblioteca)

Manole, 2003.
SCHMIDT, A. G.; PROSDÓCIMI, F. C. Manual de

E-book (Minha Biblioteca)

Neuroanatomia Humana - Guia Prático. Rio de Janeiro:
Roca, 2014
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PRIMEIRO PERÍODO
DISCIPLINA: BIOLOGIA CELULAR-68 h/a
EMENTA:
Evolução celular. Diversidade e organização celular. Noções de microscopia. Morfofisiologia
dos componentes celulares e suas relações. Sinalização celular. Ciclo de vida da célula. Vias do
fluxo informacional. Interação da célula com a matriz extracelular. Diferenciação celular. Célula
diferenciada. Morte celular. Célula tumoral. Introdução à genética. Padrões de herança.
Citogenética clínica. Bases moleculares e bioquímicas das doenças genéticas. Genética dos
distúrbios com herança multifatorial. Genética molecular na saúde humana

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
LODISH,

H.BERK,

A.KAISER,

C.

AKRIEGER, 10 Exemplares físicos

M.BRETSCHER, A.
PLOEGH, H.AMON, A.SCOTT, M. P. Biologia celular e
molecular. 7. ed. Porto Alegre: Artmed, 2014.
JUNQUEIRA, L. C. U.; CARNEIRO, J. Biologia celular e 10 Exemplares físicos
molecular. 9. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2015.
ROSS, M. H.; PAWLINA, W. Histologia - Texto e Atlas - E-book (Minha Biblioteca)
Correlações com Biologia Celular e Molecular. 7. ed. Rio
de Janeiro: Guanabara Koogan, 2016.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
ALBERTS, B. Biologia molecular da célula. 5. ed. Porto

02 Exemplares físicos

Alegre: Artmed, 2017.
GRECHI, D. O uso de células-tronco embrionárias.

03 Exemplares físicos

Caxias do Sul: EDUCS. 2009.
REZEK, A. J. J. Biologia Celular e Molecular. 9. ed. Rio

E-book (Minha Biblioteca)

de Janeiro: Guanabara Koogan, 2012.
PIRES, C. E. B. M.; ALMEIDA, L. M. Biologia Celular Estrutura

e

Organização

Molecular.

São

E-book (Minha Biblioteca)

Paulo:

Saraiva,2014.
ZAHA, A.; FERREIRA, H. B.; PASSAGLIA, L. M. P.

E-book (Minha Biblioteca)

Biologia molecular básica. 4. ed. Porto Alegre: Artmed,
2014.
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PRIMEIRO PERÍODO
DISCIPLINA: HISTOLOGIA E EMBRIOLOGIA-68 h/a
EMENTA:

Fecundação. Embriologia Geral (Desenvolvimento Pré-embrionário, Embrionário e Fetal).
Placenta e Membranas fetais. Estudo microscópico dos tecidos fundamentais do organismo
humano e seus componentes. Estudo dos tecidos: Tecido epitelial de revestimento e glandular;
tecido conjuntivo e todos os seus subtipos; tecido muscular e tecido nervoso.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
LANGMAN,

J;

SADLER,

T.

W.

LANGMAN: 10 Exemplares físicos

Embriologia médica. 9. ed. Rio de janeiro: Guanabara
Koogan, 2013.
JUNQUEIRA, L. C. U. CARNEIRO, J. histologia básica. 10 Exemplares físicos
11. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2013.
GARTNER, L. P.; HIATT, J. L. atlas colorido de E-book (Minha Biblioteca)
histologia. 6. ed. Rio de janeiro: Guanabara Koogan. 2014.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
TORCHIA, M. G. embriologia básica. 8. ed. Rio de 02 Exemplares físicos
Janeiro: Elsevier. 2012.
ROSS, M. H.; PAWLINA, W.; BARNASH, T. A. Atlas de E-book (Minha Biblioteca)
Histologia Descritiva. Porto Alegre: Artmed, 2015.
GARCIA, S. M. L.; FERNANDEZ, C. G. embriologia. 3. 14 Exemplares físicos
ed. porto alegre: Artmed, 2012.
KIERSZENBAUM, A. L; TRES, L. L. histologia e biologia 02 Exemplares físicos
celular: uma introdução à patologia. 3. ed. Rio de janeiro:
Elsevier. 2012
TORCHIA, M. G. Embriologia clínica. 9. ed. Rio de 02 Exemplares físicos
Janeiro: Elsevier. 2012.

PRIMEIRO PERÍODO
DISCIPLINA: COMUNICAÇÃO E EXPRESSÃO-34 h/a
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EMENTA:
Textualidade: Coesão e coerência. Modos de organização do texto: descritivo, narrativo e
dissertativo. Gêneros textuais: resumo, resenha, memorando, ofício, relatório e ata.
Compreensão e interpretação de textos literários, profissionais e acadêmicos. Denotação e
conotação. Produção de textos orais e escritos. Aspectos da língua portuguesa relevantes para a
leitura e produção de textos: pontuação, ortografia, flexões nominais e verbais, concordância,
regência e acentuação.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
DINTEL, F.PERISSE, G. Como escrever textos técnicos e 10 Exemplares físicos
profissionais: Todas as orientações para elaborar
relatórios, cartas e documentos eficazes. Belo Horizonte:
Gutenberg Editora, 2011.
FARACO, C. A.TEZZA, C. Oficina de texto. 8. ed. 10 Exemplares físicos
Petrópolis: Vozes, 2010.
KOCH, I. G. V.ELIAS, V. M. Ler e compreender: Os 10 Exemplares físicos
sentidos do texto. 3. ed. São Paulo: Contexto, 2010.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
KOCH, I. G. V.; TRAVAGLIA, L. C. Argumentação e 23 Exemplares físicos
linguagem. 11. ed. São Paulo: Cortez, 2008.
MARTINS, E. O português simplificado. 2. ed. São Paulo. 02 Exemplares físicos
2009.
LARAIA, R. B. Cultura: Um conceito antropológico. 23. 04 Exemplares físicos
ed. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2009.
CÂMARA JR, J. M. Manual de Expressão Oral e Escrita. 30 Exemplares físicos
25. ed. Vozes, 2008.
MINAYO, M. C. S. Pesquisa Social. 34. ed. São Paulo: 02 Exemplares físicos
Vozes, 2015.

PRIMEIRO PERÍODO
DISCIPLINA: SOCIOLOGIA E ANTROPOLOGIA -34 h/a
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EMENTA:
A antropologia como campo de conhecimento. As noções de natureza e cultura. As concepções
de sociedade e cultura. Etnocentrismo e relativismo cultural. O método etnográfico e o trabalho
de campo. Questões sociais contemporâneas, com ênfase na sociedade brasileira. Diretrizes
Curriculares Nacionais para Educação das Relações Étnico-raciais e para o Ensino de História e
Cultura Afro-brasileira e Indígena. Direitos Humanos e Educação Ambiental.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
BERGER, P. L; LUCKMANN, T.A construção social 10 Exemplares físicos
da realidade: tratado de sociologia do conhecimento.
36. ed. Petrópolis: Editora Vozes. 2014.
CAMPOS, Juliana Lipede; PONTES, Stefania Poeta. E-book Pearson
Sociologia.

Editora

Intersaberes

Edição: 1° 2018.
ELIAS, N. Introdução à sociologia. 3 ed. Lisboa : 10 Exemplares físicos
Edições 70, 2014
.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
BAUMAN, Z.; MAY, T. Aprendendo a pensar com a 02 Exemplares físicos
sociologia. Rio de Janeiro: Zahar, 2010.
FREYRE, G. Sociologia: Introdução ao estudo dos 06 Exemplares
seus princípios. São Paulo: Realizações Editora, 2009.
RODRIGUES, José Albertino (org.) .Émile Durkheim: E-book Pearson
Sociologia

-

9ª

edição.

Editora

Atica

Edição: 1° .2013.
LARAIA, R. B. Cultura: Um conceito antropológico. 04 exemplares físicos
23. ed.Riode Janeiro: Jorge Zahar ed. 2009.
Moreira, A. F. Currículo, Cultura e Sociedade. 12 ed. 11 Exemplares físicos
Cortez. 2011

PRIMEIRO PERÍODO
DISCIPLINA: INTRODUÇÃO A BIOMEDICINA- 34 h/a
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EMENTA
História e as habilitações da biomedicina. Aspectos bioéticos das pesquisas e avanços da
biotecnologia na área da saúde. Conhecimentos básicos sobre leis, resoluções e normas
pertinentes à profissão do biomédico.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
AGOSTINHO, Luciano de Andrade ; Moura, Chistiane E-book( Minha Biblioteca)
Mariotine ;Introdução a profissão: Biomedicina : Sagah ,
2017
RESENDE ,Rodrigo Ribeiro(Org). Biotecnologia aplicada E-book( Perason)
a Saúde:Fundamentos e Aplicações. São Paulo:Edigar
Blucher, 2018.
ABREU, Carolina Becker, Bueno de (org) Bioética e E-book( Perason)
Gestão em Saúde. Itersaberes, Curitiba 2018.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
CARVALHO, Paulo Roberto de .Boas Praticas químicas em E-book( Perason)
biosegurança .2º ediçao. Rio de Janeiro: Interciencia 2015.
CARDOSO,Telma Abedalla de Oliveira.Bioseguanca e E-book( Perason)
qualidade dos serviços de saúde .Curitiba:Intersaberes
2016
RUIZ, Cristine Regina; Tittanegro,Glaucia Rita.Biotetica E-book( Perason)
um diversidade Temática .São Caetano, SP:Difusão 2007.
DINIZ,Debora .O que é Bioetica . São Paulo Brasiliense 14 exemplares Físicos
2005.
FERNANDES, Almesinda Martins de. Gestão de saúde, 02 exemplares Físicos
Biosegurança do Trabalhador . Goiania:AB, 2006

PRIMEIRO PERÍODO
DISCIPLINA: BIOSSEGURANÇA-68 h/a
EMENTA:
Princípios, conceitos e legislação de biossegurança. Atividades laborais nas áreas de saúde e
medidas de biossegurança. Precauções padrão e específicas. Mapa de riscos. Contenção de
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riscos. Classificação dos Riscos (biológicos, químicos, físicos, ergonômicos e doenças
ocupacionais). Infecção nos ambientes de assistência à saúde. Métodos de prevenção e controle
de infecção nos serviços de saúde. Contextualização e atividades exercidas pela CCIH. Ações
de biossegurança no contexto de gestão da qualidade.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
BARSANO, P. R.; BARBOSA, R. P.; GONÇALVES, E.; E-book (Minha Biblioteca)
SOARES, S. P. S. Biossegurança - Ações Fundamentais
para Promoção da Saúde. São Paulo: Saraiva, 2014.
HINRICHSEN, S. L. Biossegurança e Controle de E-book (Minha Biblioteca)
Infecções. 2. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2012
MURTA, G. F. (Org). Saberes e práticas: guia para E-book (Minha Biblioteca)
ensino e aprendizado de enfermagem. 9. ed. São Caetano
do Sul, SP: Difusão Editora, 2015

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
SLAVISH, S. M. Manual de prevenção e controle de E-book (Minha Biblioteca)
infecções para hospitais. Porto Alegre: ArtMed, 2012.
CARVALHO, R. Enfermagem em Centro de Material, E-book (Minha Biblioteca)
Biossegurança e Bioética. São Paulo: Manole, 2015.
HIRATA, M. H.; HIRATA, R. D. C.; MANCINI FILHO, J. E-book (Minha Biblioteca)
Manual de Biossegurança. São Paulo: Manole, 2012.
CARDOSO, T. A. O. Biossegurança, Estratégias de E-book (Minha Biblioteca)
Gestão, Riscos, Doenças Emergentes e Reemergentes.
Rio de Janeiro: Grupo GEN, 2012.
FERNANDES, A. M. O. Gestão de saúde, biossegurança 02 Exemplares físicos
e nutrição do trabalhador. Editora AB, 2006.

SEGUNDO PERÍODO
DISCIPLINA: ANATOMIA HUMANA II-102 h/a
EMENTA:
As regiões do corpo humano pertinente aos diferentes elementos anatômicos dos sistemas e
órgãos. Nomenclaturas específicas dos órgãos e tecidos. Topografia, noções de padrões
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morfológicos e suas relações morfofuncionais dos sistemas orgânicos. Sistema nervoso; sistema
endócrino; sistema cardiovascular; sistema linfático; sistema respiratório; sistema digestório;
sistema urinário; sistema genital feminino; sistema genital masculino; Sistema tegumentar

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
PAULSEN, F SOBOTTA, J.WASCHKE, J. Sobotta atlas de 10 Exemplares físicos
anatomia humana. Anatomia geral e sistema muscular. 23.
ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan. 2012.

TORTORA, G. J.NIELSEN, M. T. Princípios de Anatomia E-book (Minha Biblioteca)
Humana. 12. ed. Rio de Janeiro:Guanabara Koogan, 2013.
MOORE, K. L.DALLEY, A. F.AGUR, A. M. R. Anatomia 10 Exemplares físicos
orientada para a clínica. 7. ed. Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan. 2014.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
HEIDEGGER, W. Atlas de Anatomia Humana. 6. ed.Rio E-book (Minha Biblioteca)
de Janeiro: Guanabara Koogan, 2006.
NETTER, F. H. Atlas de anatomia humana. 6. ed. Rio de 11 Exemplares físicos
Janeiro: Elsevier. 2014.
HANKIN, M. H.; MORSE, D. E.; BENNETT-CLARKE, C. E-book (Minha Biblioteca)
A. Anatomia clínica: Uma abordagem por estudos de
casos. Porto Alegre: AMGH, 2015.
VAN DE GRAAFF, K. M. Anatomia Humana. São Paulo: E-book (Minha Biblioteca)
Manole, 2003.
SCHMIDT, A. G.; PROSDÓCIMI, F. C. Manual de E-book (Minha Biblioteca)
Neuroanatomia Humana - Guia Prático. Rio de Janeiro:
Roca, 2014.

SEGUNDO PERÍODO
DISCIPLINA: MICROBIOLOGIA I -68 h/a
EMENTA:
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Introdução à bacteriologia. Estudo das características estruturais, fisiológicas, metabólicas e
genéticas das bactérias. Fundamentos de cultivo e controle dos principais microrganismos
patogênicos. Mecanismos de patogenicidade microbiana. Microbiota normal do organismo
humano e principais grupos bacterianos de interesse clínico.Estudos de micologia e virologia.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
BROOKS, Geo. F. et al. Microbiologia Médica Brooks, 10 exemplares Físicos
Geo. F., 2014
MADIGAN, Michael T.; MARTINKO, Jonh M.; PARKER, E-book(

Pearson

e

Minha

Jack. Microbiologia de Brock. 14. ed. São Paulo, SP: Biblioteca)
Prentice Hall, 2016.
TORTORA, Gerard J.; FUNKE, Berdell R.; CASE, E-book( Minha Biblioteca) + 10
Christine L. Microbiologia. 12. ed., reimpr. Porto Alegre, exemplares Físicos
RS: ARTMED, 2017.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
KONEMAN,

E.W.;

ALLEN,

S.D.;

W.M.; E-book( Minha Biblioteca)

SCHRECKENBERGER, P.C.; WINN, W.C. Diagnóstico
Microbiológico: texto e atlas colorido. 6ª ed. Rio de
Janeiro: Guanabara Koogan, 2008.
BRANDRÂO,

Willam

Terrroso

de 02 exemplares físicos

M.Microbiologia.Curitiba:Livro técnico , 2012.
SALVATIERRa, Clabijo

érida

icrobiologia - Aspectos E-book (Minha Biblioteca)

morfológicos, bioquímicos e metodológicos
érida alvatierra. - ão Paulo

Clabijo

rica, 201 .

LEVINSON, Warren. Microbiologia médica e imunologia. E-book (Minha Biblioteca) +
13. ed. Porto Alegre, RS: ARTMED, 2016.

12exemplares Físicos

BROOKS, Geo. F. et al. Microbiologia médica de Jawetz, 12exemplares Físicos
Melnick, Adelberg. 26. ed. Porto Alegre, RS: AMGH, 2014

SEGUNDO PERÍODO
DISCIPLINA: BIOQUÍMICA I-68 h/a
EMENTA:
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Estudo bioquímico da célula, água, pH e tampões. Estrutura química de proteínas, carboidratos,
lipídios e nucleotídeos. Enzimas. Metabolismo de carboidratos, lipídios, aminoácidos e
proteínas. Integração metabólica.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
BETTELHEIM, F. A; BROWN, W. H; CAMPBELL, M. K; 20 Exemplares físicos
FARRELL, S. O. Introdução à química geral, orgânica e
bioquímica. 9. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2012.
DEVLIN, T. M; MICHELACCI, Y. M. Manual de 10 Exemplares físicos
bioquímica com correlações clínicas. 7a.ed. São Paulo:
Blucher. 2011.
MURRAY, R. K.; BENDER, D. A.; BOTHAM, K. M.; 10 Exemplares físicos
KENNELLY, P. J.; RODWELL, V. W.; WEIL, P. A.
Bioquímica ilustrada de Harper. 29. ed. Porto Alegre:
AMGH, 2017.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
MARIA, C. A. B. Bioquímica básica: Introdução á 02 Exemplares físicos
bioquímica dos hormônios, sangue, sistema urinário,
processos digestivo e absortivo e micronutrientes. 2. ed.
Rio de Janeiro: Interciência, 2014.
VOET, D.; VOET, J. G. Bioquímica. 4. ed. Porto Alegre: 02 Exemplares físicos
Artmed, 2013.
FERRIER, D. R; HARVEY, R. A. Bioquímica ilustrada. 5. 04 Exemplares físicos
ed. Porto Alegre: Artmed. 2015.
OLIVEIRA, C.; COMPRI-NARDY, M.; STELLA, M. B. 02 Exemplares físicos
Práticas de Laboratório de Bioquímica e Biofísica: Uma
visão integrada. Guanabara Koogan, 2013.
TOY, E. C.; SEIFERT JR., W. E.; STROBEL, H. W., E-book (Minha Biblioteca)
HARMS, K. P. Casos Clínicos em Bioquímica (Lange).
Porto Alegre: AMGH, 2016.
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SEGUNDO PERÍODO
DISCIPLINA: ANÁLISE LABORATORIAL QUANTITATIVA- 68 h/a
EMENTA:

Noções básicas de biossegurança, Instrumentalização laboratorial (Vidrarias e equipamentos
gerais de laboratório), Pipetagem e calibração de pipetas semi-automáticas, Cálculos de
laboratório

e

Preparo

de

Reagentes,

Microscopia

óptica

Coleta de sangue venoso, triagem e fracionamento, centrifugação para obtenção de amostras
sanguíneas: soro e plasma; tipos de amostras: límpida, lipêmica, hemolisada e ictérica, bem
Como suas influências nas análises, Limpeza, desinfecção, lavagem e esterilização em
Laboratório Clínico, Desempenho analítico, Obtenção e interpretação de valores de referência;
Fasepré e pós-analítica, Erro Sistemático e Aleatório; Precisão e exatidão; Sensibilidade e
especificidade;
- Estabilidade e linearidade; Valores preditivos positivos e negativos; Desvio padrão e
coeficiente de variação, Avaliação da Qualidade em Laboratório, Controle de Qualidade Interno;
Controle de Qualidade Externo.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
HIRATA ,Mario Hiroyuki; Rosario Dominguez Crespo E-book(Pearson)
Hirata; Jorge Mancini Filho. Manual de Biossegurança 2ª Edição revisada e ampliada. Editora: Editora Manole
Edição: 1° 2016.
ALMEIDA, Maria de Fátima da Costa (org.). Boas E-book(Pearson)
práticas de laboratório - 2º Edição. Editora: Editora
Difusão. Edição: 1° 2018.
CARDOSO ,Telma Abdalla de Oliveira . Biossegurança e . E-book(Pearson)
qualidade dos serviços de saúde. Editora: Editora
Intersaberes.Edição: 1° 2016.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
HINRICHSEN, Sylvia Lemos.Biossegurança e controle de

E-book (Minha Biblioteca)

infecções : risco sanitário hospitalar / Sylvia Lemos
Hinrichsen. – 3. ed., ampl. e atual. – Rio de Janeiro :
Guanabara Koogan, 2018.
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– E-book (Minha Biblioteca)

CARDOSO, Telma Abdalla de Oliveira
ges
reemergentes impactos na saúde pública

Telma Abdalla

de Oliveira Cardoso,

arli B.

ery Cunha

Albuquerque avarro. - ão Paulo

ital,

. de

antos, 2012

ALMEIDA, Lara Mendes de.
ara
Eduardo de Barros

E-book (Minha Biblioteca)

endes de Almeida, Carlos

oreira Pires, Alexander Brilhante

Coelho. -- 1. ed. -- ão Paulo
rica, 201 . ão Paulo

rica, 201

HENRY, JB. Diagnosticos clínicos e tratamento por E-book(Pearson)
métodos laboratoriais. 19 edição. Monole. 1999.
MORITA , Tokio. Manual de soluções, reagentes e E-book(Pearson)
solventes :padronização, preparação, purificação, com
indicadores de segurança e de descarte de produtos
químicos.São Paulo:Editora Blucher, 2007

SEGUNDO PERÍODO
DISCIPLINA: BIOFÍSICA- 34 h/a
EMENTA:
Água e suas propriedades biofísicas. Fundamentos de espectrofotometria. Difusão. Osmose.
Tônus celular. Transporte ativo. Diálise. Bioeletrogênese. Contração muscular. Biofísica da
circulação. Biofísica da respiração. Biofísica da função renal. Radiação. Radiobiologia.
Radioproteção.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
RODAS DURÁN, José Henrique. Biofísica: Fundamentos E-book (Pearson)
e

Aplicações.

Editora

Pearson

Edição: 1° 2013.
HENEINE, I. F. Biofísica básica. Atheneu. 2000.

03 Exemplares físicos + E-book
(Pearson)

NARDY, M. B. C.; SANCHES, J. A. G.; STELLA, M. B. 02 Exemplares físicos + E-book
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Bases da Bioquímica e Tópicos de Biofísica - Um Marco (Pearson)
Inicial. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2012.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
CARPENITO-MOYET,

L.

J.

Diagnósticos

de 04 Exemplares físicos

enfermagem: Aplicação à práticaclínica. 11. ed. Porto
Alegre: Artmed, 2009.
FIGUEIREDO, N. M. A. Tratado prático de enfermagem. 10 Exemplares físicos
3. ed. São Caetano do Sul: Yendis, 2010.
POSSO, M. B. S. Semiologia e Semiotécnica de 05 Exemplares físicos
Enfermagem. São Paulo, Elsevier, 2010.
FISCHBACH, F. T.; FISCHBACH, M. A. Exames E-book (Minha Biblioteca)
Laboratoriais e Diagnósticos em Enfermagem - Guia
Prático. 6. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2016.
BRUNNER, L. S.; SUDDARTH, D. S.; LIPPINCOTT, W.

10 Exemplares físicos

W. Brunner e Suddarth:Examescomplementares. Rio de
Janeiro: Guanabara Koogan, 2011.

SEGUNDO PERÍODO
DISCIPLINA: EPIDEMIOLOGIA-34 h/a
EMENTA:
História e bases conceituais da Epidemiologia como método de investigação científica.
Epidemiologia descritiva - distribuição das doenças como variáveis, pessoas, lugar e tempo,
variações cíclicas e sazonais. Método de mensuração em Epidemiologia. Uso e limitações de
indicadores de uso frequente em saúde. Epidemiologia analítica - estudos de casos controles,
coorte, experimentais e randomizados. Análise de riscos.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
ROBERT W. F.; SUZANNE E. F.; GRANT S. F. 10 Exemplares físicos
Epidemiologia Clínica. 5. ed. São Paulo: Artmed, 2014.
ALEXANDRE, L. B. S. P. Epidemiologia: Aplicada nos 10 Exemplares físicos
serviços de saúde. São Paulo: Martinari, 2012.
BONITA, R; BEAGLEHOLE, R; KJELLSTROM, T. 10 Exemplares físicos
Epidemiologia básica. 2. ed. São Paulo: Santos, 2011.
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
PAIM, J. S. Saúde Coletiva. MedBook, 2014.

10 Exemplares físicos

ALMEIDA FILHO, N.; BARRETO, M. L. Epidemiologia E-book (Minha Biblioteca)
& Saúde - Fundamentos, Métodos e Aplicações. Rio de
Janeiro: Guanabara Koogan, 2011.
FRANCO, L. J.; PASSOS, A. D. C. Fundamentos de E-book (Minha Biblioteca)
Epidemiologia. São Paulo: Manole, 2011.
GALLEGUILLOS, T. G. B. Epidemiologia - Indicadores E-book (Minha Biblioteca)
de Saúde e Análise de Dados. São Paulo: Saraiva, 2014.
ROTHMAN, K.; GREENLAND, S.; LASH, T.

E-book (Minha Biblioteca)

Epidemiologia Moderna . Porto Alegre: Artmed, 2015.

SEGUNDO PERÍODO
DISCIPLINA: SAÚDE COLETIVA-34 h/a
EMENTA:
A Atenção Básica na rede de atenção à saúde. Determinação social do processo saúde/doença.
Saúde ambiental. Territorialização. Educação em saúde. Visita domiciliar. Vigilância em saúde.
Programa nacional de imunização. Modelos de atenção à saúde. Programas nacionais em saúde.
Saúde do trabalhador. Processo de trabalho em saúde. Humanização, acolhimento e vínculo.
Apoio matricial.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
PAIM, J. S.; ALMEIDA-FILHO, N.Saúde coletiva: teoria 10 Exemplares físicos
e prática. Rio de Janeiro: MedBook, 2014.
SOUZA, M. C. M. R.; HORTA, N. C. Enfermagem em E-book (Minha Biblioteca)
saúde coletiva: teoria e prática. Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan, 2012.
FIGUEIREDO, N. M. A. Tratado prático de enfermagem. 10 Exemplares físicos
3. ed. São Caetano do Sul: Yendis, 2010.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
ACOSTA, A. R.; VITALE, M. F. Família. Redes, laços e 05 Exemplares físicos
políticas públicas. 5. ed. São Paulo: Cortez. 2010.
FREIRE, C.; ARAÚJO, D. P. Política Nacional de Saúde - E-book (Minha Biblioteca)
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Contextualização, Programas e Estratégias Públicas
Sociais. São Paulo: Saraiva, 2015.
KILLINGER, C. L.; SANTOS, D. N. Aprender fazendo. A 02 Exemplares físicos
interdisciplinaridade na formação em saúde coletiva.
Salvador: EDUFBA. 2011.
SOLHA, R. K. T. Saúde Coletiva para Iniciantes - E-book (Minha Biblioteca)
Políticas e Práticas Profissionais. São Paulo: Saraiva,
2014.
ROUQUAYROL, M. Z. Epidemiologia e Saúde. 7.

02 Exemplares físicos

ed.MedBook, 2013.

TERVEIRO PERÍODO
DISCIPLINA: IMUNOGOLOGIA I- 68 h/a
EMENTA:

Mecanismos de defesa gerais e específicos do hospedeiro nas interrelações com o parasito.
Células responsáveis pela resposta imune específica e inespecífica. Reação Inflamatória e
Fagocitose. Antígenos e imunógenos. Estrutura e função dos anticorpos. Complexo principal de
histocompatibilidade. Interações celulares na resposta imune. Mecanismos efetores da resposta
imune humoral e celular. Reações antígeno x anticorpo e sua utilização em métodos
imunológicos de pesquisa e diagnóstico. Imunoprofilaxia e imunoterapia. Estudo de processos
patológicos decorrentes de alterações nos mecanismos normais de resposta imunológica: reações
de hipersensibilidade, imunodeficiências, autoimunidade, transplantes e tumores.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
PLAYFAIR, J. H. L. Imunologia básica : guia ilustrado E-book (Minha Biblioteca)
de conceitos fundamentais / J. H. L. Playfair, B. M. Chain
[tradução Soraya Imon de Oliveira]. ––9. ed. ––Barueri, SP :
Manole, 2013
COICO, Richard. Imunologia / Richard Coico, Geoffrey E-book (Minha Biblioteca)
Sunshine; tradução Eiler Fritsch Toros. – [Reimpr.]. – Rio
de Janeiro : Guanabara Koogan, 2019.
Roitt fundamentos de imunologia / Peter J. Delves ... [et E-book (Minha Biblioteca)
al.]

;

tradução

Patricia

Lydie
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Voeux ; revisão técnica Arnaldo Feitosa Braga de Andrade .
-

13.

ed.

-

Rio

de

Janeiro

: Guanabara Koogan, 2018.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
SILVA, Adeline Gisele Teixeira da. Imunologia

E-book (Minha Biblioteca)
/

Adeline Gisele Teixeira da Silva. -- 1. ed.
-- ão Paulo

rica, 201

ROITT, Ivan M. (Ivan Maurice), 1927- Roitt, fundamentos E-book (Minha Biblioteca)
de imunologia /Peter J. Delves ... et al. ; tradução por
Carlos Henrique de A. Cosendey, Cláudia úcia Caetano
de Araújo; revisão técnica Arnaldo Feitosa Braga de
Andrade. — Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2013
LEVINSON,

Warren.

Microbiologia

recurso eletr nico
Danielle

e

imunolog

E-book (Minha Biblioteca)

arren evinson ; tradução

oares de Oliveira Daian ; tradução e revisão

técnica Flávio Guimarães da Fonseca. – 13. ed. – Porto
Alegre : AMGH, 2016
FORTE, Wilma Carvalho Neves
aplicado recurso eletr nico

E-book (Minha Biblioteca)
ilma Carvalho

eves Forte. – 2. ed. – Dados eletr nicos. – Porto Alegre :
Artmed, 2007.
Organizadora Nicole Teixeira Sehnem. Microbiologia e E-book (Pearson)
imunologia.Editora: Editora

Pearson

Edição: 19° 2015.

TERCEIRO PERÍODO
DISCIPLINA: FISIOLOGIA HUMANA-68 h/a
EMENTA:
Introdução à Fisiologia Humana; Fisiologia do Sistema Nervoso; Fisiologia do Sistema
Cardiovascular; Fisiologia do Sistema Respiratório; Fisiologia Neuromuscular; Fisiologia do
Sistema Digestório; Fisiologia Renal; Fisiologia Endócrina e Fisiologia da Reprodução.
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
WIDMAIER, E. P.; RAFF, H.; STRANG, K. T. Vander. 10 Exemplares físicos
Fisiologia

humana:

os

mecanismos

das

funções

corporais. 12. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2013.
SILVERTHORN,

D. U. Fisiologia

Humana,

uma E-book (Minha Biblioteca)

abordagem integrada. 7. ed. Porto Alegre : Artmed, 2017
APPLEGATE, E. J.; FERNANDES, J. R.; WAFAE,

10 Exemplares físicos

N.Anatomia e Fisiologia. 4. ed. Rio de Janeiro: Elsevier,
2012.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
RAFF, H.; LEVITZKY, M. Fisiologia médica: Uma 02 Exemplares físicos
abordagem integrada. Porto Alegre: AMGH, 2012.
AIRES, M. M. Fisiologia. 4. ed. Rio de Janeiro: Guanabara 07 Exemplares físicos
Koogan, 2012.
GUYTON, A. C.; HALL, J. E. Tratado de Fisiologia 02 Exemplares físicos
Médica. 12. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011.
COSTANZO, L. S. Fisiologia. 4. ed. São Paulo: Elsevier, 02 Exemplares físicos
2011.
MOURAO JUNIOR, C. A.; ABRAMOV, D. M. Fisiologia 02 Exemplares físicos
Essencial. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2011.
SILVERTHORN, D. U. Fisiologia humana. 5. ed. Porto

02 Exemplares físicos

Alegre: Artmed, 2010.

TERCEIRO PERÍODO
DISCIPLINA: BIOQUÍMICA II-68 h/a
EMENTA:
Estudo bioquímico da célula, água, pH e tampões. Estrutura química de proteínas, carboidratos,
lipídios e nucleotídeos. Enzimas. Metabolismo de carboidratos, lipídios, aminoácidos e
proteínas. Integração metabólica.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
BETTELHEIM, F. A; BROWN, W. H; CAMPBELL, M. K; 20 Exemplares físicos
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FARRELL, S. O. Introdução à química geral, orgânica e
bioquímica. 9. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2012.
DEVLIN, T. M; MICHELACCI, Y. M. Manual de 10 Exemplares físicos
bioquímica com correlações clínicas. 7a.ed. São Paulo:
Blucher. 2011.
MURRAY, R. K.; BENDER, D. A.; BOTHAM, K. M.; 10 Exemplares físicos
KENNELLY, P. J.; RODWELL, V. W.; WEIL, P. A.
Bioquímica ilustrada de Harper. 29. ed. Porto Alegre:
AMGH, 2017.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
MARIA, C. A. B. Bioquímica básica: Introdução á 02 Exemplares físicos
bioquímica dos hormônios, sangue, sistema urinário,
processos digestivo e absortivo e micronutrientes. 2. ed.
Rio de Janeiro: Interciência, 2014.
VOET, D.; VOET, J. G. Bioquímica. 4. ed. Porto Alegre: 02 Exemplares físicos
Artmed, 2013.
FERRIER, D. R; HARVEY, R. A. Bioquímica ilustrada. 5. 04 Exemplares físicos
ed. Porto Alegre: Artmed. 2015.
OLIVEIRA, C.; COMPRI-NARDY, M.; STELLA, M. B. 02 Exemplares físicos
Práticas de Laboratório de Bioquímica e Biofísica: Uma
visão integrada. Guanabara Koogan, 2013.
TOY, E. C.; SEIFERT JR., W. E.; STROBEL, H. W., E-book (Minha Biblioteca)
HARMS, K. P. Casos Clínicos em Bioquímica (Lange).
Porto Alegre: AMGH, 2016.

TERCEIRO PERÍODO
DISCIPLINA: GENÉTICAGERAL E CITOGENÉTICA-68 h/a
EMENTA:
Introdução ao estudo da genética e conceitos básicos. Herança Mendeliana e Padrões de herança.
Estudo de heredogramas. Expansões do Mendelismo. Interação gênica de alelos e não alélica.
Citogenética. Mutações cromossômicas. Cromossomopatias. Genética e câncer

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
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GRIFFITHS, Anthony J. F. Introdução à Genética. 11 ed. E-Book (Minha Biblioteca)
Rio de Janeiro-RJ: Guanabara Koogan, 2016
PIERCE, Benjamin A. Genética: um enfoque conceitual. E-Book (Minha Biblioteca)
3.ed. Rio de Janeiro-RJ: Guanabara Koogan, 2013
SNUSTAD, D. Peter; SIMMONS. Michael J. Fundamentos E-Book (Minha Biblioteca)
de Genética. 6 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2013

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
BORGES-OSÓRIO, Maria Regina; e ROBINSON, Wanisse E-Book (Minha Biblioteca)
Miriam. Genética humana. 3 ed. Porto Alegre – RS:
ARTMED, 2013.
Becker, Roberta Oriques.

Genética básica

[recurso E-Book (Minha Biblioteca)

eletrônico] / Roberta Oriques Becker, Barbara Lima da
Fonseca Barbosa ; [revisão técnica : Liane Nanci Rotta]. –
Porto Alegre: SAGAH, 2018
MARK SANDERS; John Bowman. Análise genética: uma E-Book (Pearson)
abordagem

integrada.

Editora: Editora

Pearson

Edição: 1° 2015.
DECIO Brunoni e Ana Beatriz Alvarez Perez, Nestor Schor E-Book (Pearson)
(editor da série). Genética Médica. Editora: Editora
Manole. Edição: 1° 2016.
STRACHAN, Tom; READ, Andrew. Genética molecular E-Book (Minha Biblioteca)
humana. 4 ed. Porto Alegre, RS: ARTMED, 2013.

TERCEIRO PERÍODO
DISCIPLINA: MICROBIOLOGIA II-68 h/a
EMENTA:

Introdução à bacteriologia. Estudo das características estruturais, fisiológicas, metabólicas e
genéticas das bactérias. Fundamentos de cultivo e controle dos principais microrganismos
patogênicos. Mecanismos de patogenicidade microbiana. Microbiota normal do organismo
humano e principais grupos bacterianos de interesse clínico.Estudos de micologia e virologia.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
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BROOKS, Geo. F. et al. Microbiologia Médica Brooks, 10 exemplares Físicos
Geo. F., 2014
MADIGAN, Michael T.; MARTINKO, Jonh M.; PARKER, E-book(

Pearson

e

Minha

Jack. Microbiologia de Brock. 14. ed. São Paulo, SP: Biblioteca)
Prentice Hall, 2016.

TORTORA, Gerard J.; FUNKE, Berdell R.; CASE, E-book( Minha Biblioteca) + 10
Christine L. Microbiologia. 12. ed., reimpr. Porto Alegre, exemplares Físicos
RS: ARTMED, 2017.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
KONEMAN,

E.W.;

ALLEN,

S.D.;

W.M.; E-book( Minha Biblioteca)

SCHRECKENBERGER, P.C.; WINN, W.C. Diagnóstico
Microbiológico: texto e atlas colorido. 6ª ed. Rio de
Janeiro: Guanabara Koogan, 2008.

BRANDRÂO,

Willam

Terrroso

de 02 exemplares físicos

M.Microbiologia.Curitiba:Livro técnico , 2012.
A

ATIE

a, Clabijo

érida

icrobiologia - Aspectos E-book (Minha Biblioteca)

morfológicos, bioquímicos e metodológicos
érida alvatierra. - ão Paulo

Clabijo

rica, 201 .

LEVINSON, Warren. Microbiologia médica e imunologia. E-book (Minha Biblioteca) +
13. ed. Porto Alegre, RS: ARTMED, 2016.

12exemplares Físicos

BROOKS, Geo. F. et al. Microbiologia médica de Jawetz, 12exemplares Físicos
Melnick, Adelberg. 26. ed. Porto Alegre, RS: AMGH, 2014

TERCEIRO PERÍODO
DISCIPLINA: PARASITOLOGIA-68 h/a
EMENTA:

Introdução à Parasitologia Humana. Noções de Epidemiologia. Relação parasito-hospedeiro e
fatores interferentes. Ações patogênicas dos parasitos sobre o hospedeiro. Estudo de protozoários
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e helmintos. Entomologia médica: estudo dos principais artrópodes e ectoparasitas. Parasitoses
em pacientes imunossuprimidos. Infecções parasitárias mistas e emergentes.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
CARLI, G. A. Atlas de diagnóstico em parasitologia 10 Exemplares físicos
humana. São Paulo: Atheneu, 2014.
FRANCO, M. A.; CIMERMAN; B. Atlas de parasitologia 10 Exemplares físicos
humana com descrição de imagens de artrópodes,
protozoários, helmintos e moluscos. 2. ed. São Paulo:
Atheneu, 2012.
COURA, J. R. Síntese das doenças infecciosas e E-book (Minha Biblioteca)
parasitarias. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2009.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
FERREIRA, M. U. Parasitologia: Contemporânea. Rio de 02 Exemplares físicos
Janeiro: Guanabara Koogan, 2012.
REY, L.

E-book minha Biblioteca
4. ed. Rio de Janeiro:

Guanabara Koogan, 2018.
REY, L. Bases da parasitologia médica. 3. ed. Rio de 02 Exemplares físicos
Janeiro: Guanabara Koogan, 2010.
REY, L. Parasitologia. 4. ed. Rio de Janeiro: Guanabara E-book (Minha Biblioteca)
Koogan, 2008.
FREITAS, E. O.; GONÇALVES, T. O. F. Imunologia,

E-book (Minha Biblioteca)

Parasitologia e Hematologia Aplicadas à Biotecnologia.
São Paulo: Saraiva. 2015.

QUARTO PERÍODO
DISCIPLINA: METODOLOGIA CIENTÍFICA-68h/a
EMENTA:
Metodologia da Pesquisa, os tipos de conhecimento na área vocacional, sistematização da
iniciativa científica, métodos e técnicas da pesquisa. O papel da ciência. O processo de leitura.
Estilo de redação. Citações bibliográficas. Trabalhos acadêmicos: seus tipos, características e
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composição estrutural. O projeto de pesquisa experimental. A pesquisa qualitativa e quantitativa.
Relatório de pesquisa com a utilização das normas da ABNT-NBs6023 a 6029. Estruturação de
um trabalho técnico.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
SEVERINO, A. J. Metodologia do trabalho científico. 23 11 Exemplares físicos
ed. Cortez, 2007.
LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. A. Fundamentos de 32 Exemplares físicos
metodologia científica. 8. ed. Rio de Janeiro: Atlas, 2017.
GIL, A. C. Métodos técnicas de pesquisa social. 6 ed. São 02 Exemplares físicos + E-book
Paulo: Atlas, 2012.

(Minha Biblioteca)

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
MARCONI, Marina de Andrade. Metodologia Científica. 2

18- Exemplares -físicos

ed. São Paulo: Atlas, 2001
MATIAS, P. J. Manual de Metodologia da Pesquisa E-book (Minha Biblioteca)
Científica.4 ed. Rio de Janeiro: Atlas, 2016.
MINAYO, M. C. S. Pesquisa Social. 34. ed. São Paulo: 02 Exemplares físicos
Vozes, 2015.
RICHARDSON, R. J. Pesquisa Social - Métodos e E-book (Minha Biblioteca)
Técnicas. 4 ed. Rio de Janeiro: Atlas, 2017.
LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. A. Metodologia 16 Exemplares físicos
Científica. 7 ed. Rio de Janeiro: Atlas, 2017.

QUARTO PERÍODO
DISCIPLINA:IMUNOLOGIA II—68 h/a
EMENTA:
Mecanismos de defesa gerais e específicos do hospedeiro nas interrelações com o parasito.
Células responsáveis pela resposta imune específica e inespecífica. Reação Inflamatória e
Fagocitose. Antígenos e imunógenos. Estrutura e função dos anticorpos. Complexo principal de
histocompatibilidade. Interações celulares na resposta imune. Mecanismos efetores da resposta
imune humoral e celular. Reações antígeno x anticorpo e sua utilização em métodos
imunológicos de pesquisa e diagnóstico. Imunoprofilaxia e imunoterapia. Estudo de processos
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patológicos decorrentes de alterações nos mecanismos normais de resposta imunológica: reações
de hipersensibilidade, imunodeficiências, autoimunidade, transplantes e tumores.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
PLAYFAIR, J. H. L. Imunologia básica : guia ilustrado E-book (Minha Biblioteca)
de conceitos fundamentais / J. H. L. Playfair, B. M. Chain
[tradução Soraya Imon de Oliveira]. ––9. ed. ––Barueri, SP :
Manole, 2013
COICO, Richard. Imunologia / Richard Coico, Geoffrey E-book (Minha Biblioteca)
Sunshine; tradução Eiler Fritsch Toros. – [Reimpr.]. – Rio
de Janeiro : Guanabara Koogan, 2019.
Roitt fundamentos de imunologia / Peter J. Delves ... [et E-book (Minha Biblioteca)
al.]

;

tradução

Patricia

Lydie

Voeux ; revisão técnica Arnaldo Feitosa Braga de Andrade .
-

13.

ed.

-

Rio

de

Janeiro

: Guanabara Koogan, 2018.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
SILVA, Adeline Gisele Teixeira da.

E-book (Minha Biblioteca)
/

Adeline Gisele Teixeira da Silva. -- 1. ed.
-- ão Paulo

rica, 201

ROITT, Ivan M. (Ivan Maurice), 1927- Roitt, fundamentos E-book (Minha Biblioteca)
de imunologia Peter J. Delves ... et al. ; tradução por
Carlos Henrique de A. Cosendey, Cláudia úcia Caetano
de Araújo; revisão técnica Arnaldo Feitosa Braga de
Andrade. — Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2013
LEVINSON,

Warren.

recurso eletr nico
Danielle

E-book (Minha Biblioteca)
arren evinson ; tradução

oares de Oliveira Daian ; tradução e revisão

técnica Flávio Guimarães da Fonseca. – 13. ed. – Porto
Alegre : AMGH, 2016
FORTE, Wilma Carvalho Neves
aplicado recurso eletr nico

E-book (Minha Biblioteca)
ilma Carvalho
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eves Forte. – 2. ed. – Dados eletr nicos. – Porto Alegre :
Artmed, 2007.
Organizadora Nicole Teixeira Sehnem. Microbiologia e E-book (Pearson)
imunologia.Editora: Editora

Pearson

Edição: 19° 2015.

QUARTO PERÍODO
DISCIPLINA: PATOLOGIA ESTRUTURAL E FUNCIONAL -68 h/a
EMENTA:
Esta disciplina tem por objetivo prover aos estudantes o conhecimento básico sobre processos
patológicos básicos com ênfase em bioquímica e fisiologia dos estados alterados.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
PEREZ, Erika. Fundamentos de patologia Erika Perez -- E-book (Minha Biblioteca)
1. ed. -- ão Paulo

rica, 2014

WEIMER, Bianca Funk. Patologia das estruturas [recurso E-book (Minha Biblioteca)
eletrônico] / Bianca
Funk Weimer, Mauricio Thomas, Fernanda Dresch; revisão
técnica : André Luís Abitante. – Porto Alegre : SAGAH,
2018
REISNER, Howard M. Patologia : uma abordagem por E-book (Minha Biblioteca)
estudos de casos recurso eletr nico
Howard

.

eisner ; tradução Jeanne

amos,

oraya

Imon de Oliveira; revisão técnica Carlos Thadeu chmidt
Cerski, Raquel Camara Rivero]. – Porto Alegre : AMGH,
2016.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
BRASILEIRO Filho, Geraldo.Bogliolo | patologia geral / E-book (Minha Biblioteca)
Geraldo Brasileiro Filho. - 6. ed. - [Reimpr.]. - Rio de
Janeiro : Guanabara Koogan, 2019.
Hansel, Donna E.Fundamentos de patologia / Donna E. E-book (Minha Biblioteca)
Hansel, Renee Z. Dintzis ; [revisão técnica João Lobato dos
Santos ; tradução Roxane Gomes dos Santos Jacobson]. Rio de Janeiro : Guanabara Koogan, 2007.
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FRANCO, Marcello. Patologia: Processos Gerais - 6ª E-book (Pearson)
Edição.

Editora: Editora

Atheneu

Edição: 1° 2019
RICARDO

Veronesi;

Roberto

Focaccia;

André. E-book (Pearson)

Retroviroses Humanas HIV / AIDS - Etiologia, Patogenia,
Patologia Clínica, Tratamento e Prevenção. Ed: Editora
Atheneu.Edição: 1° 2019.

QUARTO PERÍODO
DISCIPLINA: BIOESTATÍSTICA-68 h/a
EMENTA:
Introdução à estatística descritiva. Amostragem, apresentação de dados, caracterização de
populações baseada em parâmetros, probabilidade, distribuição de probabilidade, testes de
hipóteses, intervalo de confiança, regressão e correlação

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
DOWNING, D. Estatística aplicada. 2. ed. Saraiva,2006.

14 Exemplares físicos

CRESPO, A. A. Estatística fácil. 19. ed. Saraiva, 2009.

17 Exemplares físicos

GLANTZ, S. A. Princípios de Bioestatística. Porto Alegre: E-book (Minha Biblioteca)
AMGH, 2014.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
DANCEY, C. P. Estatística Sem Matemática para as E-book (Minha Biblioteca)
Ciências da Saúde. Porto Alegre: Penso, 2017.
ARANGO,

H.

G.

Bioestatística.

Teórica

e E-book (Minha Biblioteca)

Computacional. 3. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009.
BADENOCH,

D.;

HENEGHAN,

C.;

PERERA,

R. 02 Exemplares físicos

Ferramentas estatísticas no contexto clínico. Porto
Alegre: Artmed. 2010.
LARSON, R.; FARBER, B. Estatística aplicada. 4. ed. São 12 Exemplares físicos
Paulo: Pearson Prentice Hall, 2010.
RUMSEY, D. Estatística para leigos. Rio de Janeiro: Alta

02 Exemplares físicos

Books, 2009.
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QUARTO PERÍODO
DISCIPLINA: BIOLOGIA MOLECULAR-68 h/a
EMENTA:
Introdução a Biologia Molecular. Ácidos Nucléicos. Processos de replicação, transcrição,
tradução e controle da expressão gênica. Principais ferramentas utilizadas em biologia molecular
e análise de dados. Aplicações das técnicas de biologia molecular.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
WATSON, James D. et al. Biologia molecular do gene. 7. E-book (Minha Biblioteca)
ed. Porto Alegre, RS: ARTMED, 2015.
ZAHA, Arnaldo (Organizador). Biologia molecular básica. E-book (Minha Biblioteca)
5. ed. Porto Alegre, RS: ARTMED, 2014.
GIRARDI, Carolina Saibro. Biologia molecular [recurso E-book (Minha Biblioteca)
eletrônico] / Carolina Saibro Girardi, Fernanda Teixeira
Subtil, Juliana Oliveira Rangel ; [revisão técnica : Liane
Nanci Rotta]. – Porto Alegre: SAGAH, 2018

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

LODISH, Harvey et al. Biologia celular e molecular. 7. E-book (Minha Biblioteca)
ed.reimp. Porto Alegre, RS: ARTMED, 2015.
Biologia molecular da célula [recurso eletrônico] / Bruce E-book (Minha Biblioteca)
Alberts ... [et al.] ; tradução: [Ardala Elisa Breda Andrade ...
et al.] ; revisão técnica: Ardala Elisa Breda Andrade,
Cristiano Valim Bizarro, Gaby Renard. – 6. ed. – Porto
Alegre : Artmed, 2017.
LODISH, Harvey et al. Biologia celular e molecular. 7. E-book (Minha Biblioteca)
ed.reimp. Porto Alegre, RS: ARTMED, 2015.
Almeida, Lara Mendes de. Biologia celular
organização molecular
Pires. -- 1. ed. -- ão Paulo

ara

estrutura e E-book (Minha Biblioteca)

endes de Almeida, Carlos

rica, 201

JUNQUEIRA, L. C.; CARNEIRO, José. Biologia celular e E-book (Minha Biblioteca)
molecular. 9. ed. 6. reimp. Rio de Janeiro, RJ: Guanabara
Koogan, 2017.
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QUARTO PERÍODO
DISCIPLINA: HAMEATOLOGIA I-68 h/a
EMENTA:
Introdução a hematologia, coleta de sangue para obtenção de amostras para exames,
hematopoiese, eritropoese, leucopoese, estudos das anemias, leucocitose e leucopenias,
introdução a hemostasia, realização e interpretação do hemograma e demais práticas de bancada
no laboratório de hematologia

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
FAILACE,

Renato.

Hemograma:

manual

de E-book (Minha Biblioteca)

interpretação. 6. ed. Porto Alegre, RS: Artes Médicas,
2015
LORENZI,

Terezinha

F.

Manual

de

hematologia: E-book (Minha Biblioteca)

propedêutica e clínica. 4ed. 4reimp. Rio de Janeiro, RJ.
Guanabara Koogan, 2015.
LORENZI, Therezinha Ferreira.Atlas de hematologia

E-book (Minha Biblioteca)

clínica hematológica ilustrada / Therezinha Ferreira Lorenzi,
coordenadora. - Rio de Janeiro : Guanabara Koogan, 2006

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
Hematologia laboratorial : teoria e procedimentos [recurso E-book (Minha Biblioteca)
eletrônico] / Paulo Henrique da Silva ... [et al.]. – Porto
Alegre : Artmed, 2016
métodos e interpretação

Hematologia
acedo

ilva,

uciane

aria

ibeiro

coordenador Paulo Caleb Júnior de
eimpr. . - ão Paulo
Hematologia

básica

Alexsandro E-book (Minha Biblioteca)
eto (org.) ;
ima

antos. -

oca, 2017
[recurso

eletrônico]

/

Adriana E-book (Minha Biblioteca)

Dalpicolli Rodrigues... [et al.] ; [revisão técnica: Liane
Nanci Rotta]. – Porto Alegre: SAGAH, 2018.
FREITAS,

Elisangela

Oliveira

de

E-book (Minha Biblioteca)
/

Elisangela Oliveira de Freitas, Thayanne Oliveira de
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Freitas Gonçalves. -– ão Paulo

rica, 201

Hematologia e oncologia de Harrison recurso eletr nico
Organizador, Dan

.

E-book (Minha Biblioteca)

ongo ; Equipe de tradução do

Medicina Interna de Harrison 18. ed.: Ademar

aladares

Fonseca ... et al. ; Equipe de revisão técnica do

edicina

Interna de Harrison 18. ed. Almir ourenço da Fonseca ...
et al. . – 2. ed. – Dados eletr nicos. – Porto Alegre :
AMGH, 2015.

QUINTO PERÍODO
DISCIPLINA-ANÁLISE TOXICOLÓGICA -68 H/A
EMENTA
Conceito, evolução e importância da toxicologia. Conhecimento dos princípios toxicológicos e
dos processos toxicocinéticos e toxicodinâmicos dos diversos agentes tóxicos. Pesquisa e
Avaliações toxicológicas. Estudos de embriofetoxicidade, carcinogênese e teratogênese química.
Análise de Risco toxicológico. Biomarcadores e conhecimentos básicos sobre Toxicologia
ocupacional, Toxicologia ambiental, Toxicologia alimentar, animal e vegetal; Toxicologia de
medicamentos e Toxicologia social. Estudos da toxicidade de diferentes xenobióticos.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
ANDRADE FILHO, Adebal de; CAMPOLINA, Délio; DIAS, Mariana Borges. Toxicologia na
prática clínica. 2. ed. Belo Horizonte, MG: Folium, 2013. 675
KLAASSEN, C. D., WATKINS, J. B. Fundamentos em Toxicologia de Casarett e Doull. 2ª
ed. AMGH, 2012.
PASSAGLI, Marcos. Toxicologia forense: teoria e prática. Campinas, SP: Millennium, 2013.
515 p. (Série Tratado de Perícias Criminalísticas).

BILBIOGRAFIA COMPLEMENTAR
ANDRADE FILHO, A. de; CAMPOLINA, D.; DIAS, M. B. Toxicologia na prática clínica. 2.
reimpr. Belo Horizonte: Folium, 2001.
FUCHS, F. D., WANNMACHER, L. FARMACOLOGIA clínica: fundamentos da terapêutica
racional. 4. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2012.
MOREAU, R.L.M. Ciências Farmacêuticas Toxicologia Analítica. Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan, 2008
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OGA, Seizi; CAMARGO, Márcia Maria de Almeida; BATISTUZZO, José Antonio de Oliveira.
Fundamentos de toxicologia. 3. ed. São Paulo: Atheneu, c2008.
TAVARES, Graça Maria Lima. Toxicologia industrial. Aracaju: UNIT, 2011. 176 p.
BRUNTON, Laurence L. Goodman & Gilman: manual de farmacologia e terapêutica. Porto
Alegre, RS: AMGH, 2010. 1220 p.

QUINTO PERÍODO
DISCIPLINA-ANÁLISE DE LIQUÍDOS CORPORAIS -68 H/A
EMENTA
Fisiologia do Sistema Urinário. Os rins e a circulação extracorpórea. Fisiopatologia do Sistema
Renal. Urinálise: Coleta de Amostras, Análise Física, Química e Microscópica da Urina.
Controle de Qualidade em Urinálise. Fisiologia do Líquido Seminal. Estudo do Espermograma:
Coleta, Análise Física, Química, Citológica e Microbiológica. Causas de Infertilidade Masculina.
Fisiologia do Liquido Cefalorraquidiano. Análise Laboratorial e Alterações Patológicas do LCR.
Analise Laboratorial de Outros Líquidos Cavitários

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
MUNDT, L.A e SHANAMAN, K. Exame de urina e de fluidos corporais de Geaff. 2ª ed. Porto
Alegre, RS. ARTMED, 2012.
NEVES, Paulo Augusto. Líquidos biológicos: urina, líquidos cavitários e líquido sinovial.
São Paulo, SP. Roca, 2011. 130p. (Manual Roca Técnicas de Laboratório).
COSTA NETO, João Batista. Líquido cefalorraquiano: manual prático-teórico com atlas.
Campo Grande, MS: Life, 2013. 207p.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
PORTH, Carol Mattson; MAFTIN, Glenn. Fisiopatologia. 8 ed. Rio de Janeiro, RJ: Guanabara
Koogan, 2010.
STRASINGER, Susan King; DI LORENZO, Marjorie Schaub. Urinálise e fluidos corporais. 5.
ed. São Paulo, SP: Livraria Médica Paulista, 2009. 329 p
CAMARGO JUNIOR, Otacílio de. Os compartimentos líquidos do corpo: líquidos
extracelular e intracelular, líquido intersticial e edema. 2006. 14p.
MOURA, R. A. Técnicas de laboratório. 3. ed. São Paulo: Atheneu, 2008.
WALLACH, J. Interpretação de exames laboratoriais. 7. ed. Rio de Janeiro: MEDSI, 2009
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QUINTO PERÍODO
DISCIPLINA-IMUNOLOGIA CLÍNICA -68 H/A
EMENTA
Estudo da resposta imune e da metodologia de auxílio diagnóstico para sua avaliação. Estudo
dos métodos laboratoriais de pesquisa de anticorpos e/ou antígenos.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
ABBAS, Abul K.; LICHTMAN, Andrew H.; PILLAI, Shiv. Imunologia celular e molecular. 8.
ed., 2. tiragem. Rio de Janeiro, RJ: Elsevier/Campus., c2015. 545 p., 2015.
FORTE, W. C. N. Imunologia: do Básico ao Aplicado. 2 ed. Porto Alegre: Artmed, 2011.
ROITT, I. M. et al. Roitt: Fundamentos de Imunologia. 12 ed. Guanabara Koogan, 2013

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
COICO, R. Imunologia. 6 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2010.
DOAN, T.T. et al. Imunologia Ilustrada. Porto Alegre: Artmed, 2008.
DOAN, T. T. et al. Imunologia Médica Essencial. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2006.
GOLDSBY, R. A., KINDT, T. J., OSBORNE, B.A. Imunologia de Kuby. 6. ed. Rio de Janeiro:
Revinter, 2008.
PARHAM, P. O Sistema Imune. 3ªed. Artmed, 2011.

QUINTO PERÍODO
DISCIPLINA-FARMACOLOGIA -68 H/A

EMENTA:
Conceitos

teóricos e clínicos acerca da

terapia farmacológica. Farmacocinética e

farmacodinâmica. Com modelos compartimentais, fases de absorção, distribuição, metabolismo
e excreção de fármacos; vias de administração de medicamentos, formas farmacêuticas, regimes
de administração de doses, cálculo de parâmetros cinéticos; biotransformação de fármacos,
conceitos básicos de biodisponibilidade e bioequivalência, farmacologia do sistema nervoso
autônomo, farmacologia do sistema nervoso central, farmacologia endócrina. Interação
medicamentosa.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
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SOARES, V. H. P .Farmacologia humana básica Difusão. 1ª Ed. 2017.
KATZUNG, B.G. Farmacologia Básica e Clínica. 12 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan,
2015;
BRUNTON, LAURENCE L. (Organizador). As bases farmacológicas da terapêutica de
Goodman e Gilman. 12. ed. Rio de Janeiro, RJ: McGraw-Hill, 2012.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
WANNMACHER L.; FUCHS, F. D. Terapêutica Baseada Em Evidências - Estudos De Casos
Clínicos, GUANABARA KOOGAN, 2012.
GOLAN, DAVID E. et al. Princípios de farmacologia: a base fisiopatológica da
farmacologia. 3.ed. Rio de Janeiro, RJ: Guanabara Koogan, 2014.
PIVELLO, VERA LÚCIA. Farmacologia - Como Agem os Medicamentos Atheneu
CHRISTOPHER; M. TALBERT, R. Guia de farmacoterapia 1ª ED, , ARTMED, 2015.
FRANCO, A. S; KRIEGER, J.E.; Manual de farmacologia Editora Manole 1ª Ed. Manole,
2016.

QUINTO PERÍODO
DISCIPLINA-BROMATOLOGIA -68 H/A
EMENTA:
Conceito, objetivo e evolução da bromatologia. Aditivos: conceito, tipos e conseqüências de seu
uso nos alimentos. Atividade de água em alimentos. Mecanismos químicos de degradação dos
alimentos. Mecanismos fisiológicos de regulação pós-colheita e post-mortem. Estudo e aplicação
dos procedimentos gerais de análise química-bromatológica dos alimentos (umidade; proteínas,
lipídios e carboidratos; cinzas; fibras; vitaminas; minerais e antioxidantes) possibilitando
avaliação da composição centesimal, fraudes e adulterações de alimentos. Análise crítica de
tabelas de composição química dos alimentos.Conceituação e classificação dos alimentos.
Composição química e valor nutricional dos grupos de alimentos: açúcares, cereais,
leguminosas, hortaliças, frutas, carnes, leite, ovos, óleos e gorduras. Fatores intrínsecos e
extrínsecos que interferem com o valor nutritivo dos alimentos in natura e processados.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
VASCONCELOS, Viviani Godeguez(org.). Bromatologia. São E-book (Pearson)
Paulo: Pearson, 2018.
NICHELLE, PryscilaGharib; MELLO Fernanda Robert de. E-book(Minha biblioteca)
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Bromatologia. Porto Alegre: SAGAH, 2018.
CAMPBELL-PLATT Geoffrey (editor). Ciência e tecnologia E-book (Pearson)
de alimentos. São Paulo: Editora Manole, 2016.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

MCWILLIAMS, Margaret. Preparo de alimentos: um guia E-book (Pearson)
prático para profissionais. São Paulo: Editora Manole, 2013.
ATO , imone Pires de;

ACEDO, Paula Daiany Gonçalves. E-book (Minha biblioteca)
composição, reações e práticas de

conservação. 1. ed. ão Paulo

rica, 201 .

BRINQUES, Graziela Brusch(org.). Bioquímica dos alimentos. E-book( Pearson)
São Paulo: Pearson, 2016.
PLATT,Geoffrey Campbell.Ciência e tecnologia de alimentos. E-book( Pearson)
Editora Manole. Edição: 1° (2016).
OLIVEIRA ,Ana Flávia de, STORTO ,Letícia Jovelina. Tópicos E-book (Pearson)
em ciências e tecnologia de alimentos : resultados de pesquisas
acadêmicas.

Editora

Blucher

Edição: 1° 2018.

QUINTO PERÍODO
DISCIPLINA: HEMATOLOGIA-II --68 H/A
EMENTA:

Introdução a hematologia, coleta de sangue para obtenção de amostras para exames,
hematopoiese, eritropoese, leucopoese, estudos das anemias, leucocitose e leucopenias,
introdução a hemostasia, realização e interpretação do hemograma e demais práticas de bancada
no laboratório de hematologia .

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

FAILACE, Renato. Hemograma: manual de interpretação. 6. ed. Porto Alegre, RS: Artes
Médicas, 2015.
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FALCÃO, Roberto Passetto; PASQUINI, Ricardo; ZAGO, Marco Antonio (Edit.) TRATADO
DE HEMATOLOGIA. São Paulo, SP: Atheneu, 2014.
LORENZI, Terezinha F. Manual de hematologia: propedêutica e clínica. 4ed. 4 reimp. Rio de
Janeiro, RJ. Guanabara Koogan, 2015.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
MARTINHO, M. S. C. Hematologia em laboratório clínico. Editora Sarvier (Almed), 2012.
NAOUM, P. C. Eletroforeses: Hemoglobinopatias, Proteínas séricas, Lipoproteínas, DNA.
Santos, 2012.
HOFFBRAND, A. V.; MOSS, P. A. H.; PETTIT, J. E.. Fundamentos em hematologia. 6. ed.
São Paulo: ARTMED, 2013
MARTY, Elizângela. Hematologia Laboratorial. São Paulo. Enica, 2015.
MARTINHO, M.S.C. Hematologia em laboratório clínico. Editora Sarvier, 2012

SEXTO PERÍODO
DISCIPLINA: MICROBIOLOGIA CLINICA – 68 H/A
EMENTA
O programa relaciona os seguintes assuntos: Princípios da microbiologia clínica, diagnóstico
microbiológico das infecções do sistema geniturinário feminino e masculino, gastrointestinal,
respiratório, nervoso, das infecções das superfícies do corpo e sistêmicas. Terapia
antimicrobiana. Automação em microbiologia.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
TORTORA, G.J.; FUNKE, B.R.; CASE C.L. Microbiologia. 12ª ed. Porto Alegre Grupo Gen,
2017.
LEVINSON, W. Microbiologia e imunologia médicas. 13. ed. Porto Alegre: AMGH, 2016.
BROOKS, G. F. et al. Microbiologia médica de Jawetz, Melnick & Adelberg. 26. ed. Porto
Alegre: AMGH, 2014. 872p. (Lange).

8 BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
OPLUSTIL, C. P.; ZOCCOLI, C. M.; TOBOUTI, N. R.; SINTO, S. I. Procedimentos básicos
em microbiologia clínica. 3. ed. São Paulo: Sarvier, 2010.
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KONEMAN, E.W.; ALLEN, S.D.; W.M.; SCHRECKENBERGER, P.C.; WINN, W.C.
Diagnóstico Microbiológico: texto e atlas colorido. 6ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan,
2008.
Manuais de microbiologia Clínica para o controle de infecção em serviços de saúde.
(www.anvisa.gov.br/servicosaude/manuais/microbiologia.asp)
MURRAY, Patrick R.;ROSETHAL, Ken S.; PFALLER, Michael A. Microbiologia médica. 6
ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2010.
MADIGAN, Michael T.; MARTINKO, Jonh M.; PARKER, Jack. Microbiologia de Brock. 14.
ed. São Paulo, SP: Prentice Hall, 2016.

SEXTO PERÍODO
DISCIPLINA: BIOMEDICINA ESTÉTICA - 34 H/A
EMENTA:
Histórico da Biomedicina Estética. Exercício da Biomedicina Estética. Código de ética aplicado
a Biomedicina estética. Relações com outras profissões da área da saúde. Técnicas básicas em
biomedicina estética. Classificação da pele quanto aos fototipos, à hidratação e a oleosidade.
Envelhecimento da pele com aplicação pela escala de Glogau. Preparação da pele para os
diferentes procedimentos estéticos. Principais disfunções estéticas. Principais doenças da pele.
Aplicação de procedimentos injetáveis minimamente invasivos.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
AZULAY, R. D. Dermatologia. 6ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2013. HORIBE, E.
K.Estética clínica e cirúrgica. Rio de Janeiro: Revinter, 2000.
WOLFF, K.; JOHNSON, R. A. Dermatologia de Fitzpatrick – Atlas e Texto. 6ª ed. Porto
Alegre: Artmed, 2011.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
BORELLI, S. Cosmiatria em dermatologia: usos e aplicações. São Paulo: Roca, 2007.
GILCHREST, B. Envelhecimento cutâneo. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2007. KEDE,
M. P. V.; SABATOVICH, O. Dermatologia estética. 2.ed. São Paulo: Atheneu, 2009.
PAPALEO NETTO, M.; CARVALHO FILHO, E. T. Geriatria: fundamentos, clínica e
terapêutica. 2ª ed. São Paulo: Atheneu, 2005.
MAIO, M.Tratado de medicina estética. 2.ed. São Paulo: Roca, 2011.
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SEXTO PERÍODO
DISCIPLINA: HEMATOLOGIA CLINICA - 68 H/A
EMENTA

Introdução a hematologia, coleta de sangue para obtenção de amostras para exames,
hematopoiese, eritropoese, leucopoese, estudos das anemias, leucocitose e leucopenias,
introdução a hemostasia, realização e interpretação do hemograma e demais práticas de bancada
no laboratório de hematologia .

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
FAILACE, Renato. Hemograma: manual de interpretação. 6. ed. Porto Alegre, RS: Artes
Médicas, 2015.
FALCÃO, Roberto Passetto; PASQUINI, Ricardo; ZAGO, Marco Antonio (Edit.) TRATADO
DE HEMATOLOGIA. São Paulo, SP: Atheneu, 2014.
LORENZI, Terezinha F. Manual de hematologia: propedêutica e clínica. 4ed. 4 reimp. Rio de
Janeiro, RJ. Guanabara Koogan, 2015.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
MARTINHO, M. S. C. Hematologia em laboratório clínico. Editora Sarvier (Almed), 2012.
NAOUM, P. C. Eletroforeses: Hemoglobinopatias, Proteínas séricas, Lipoproteínas, DNA.
Santos, 2012.
HOFFBRAND, A. V.; MOSS, P. A. H.; PETTIT, J. E.. Fundamentos em hematologia. 6. ed.
São Paulo: ARTMED, 2013
MARTY, Elizângela. Hematologia Laboratorial. São Paulo. Enica, 2015.
MARTINHO, M.S.C. Hematologia em laboratório clínico. Editora Sarvier, 2012

SEXTO PERÍODO
DISCIPLINA: CITOLOGIA- 68 H/A
EMENTA:
Noções essenciais de citologia fundamental, histologia e citologia do aparelho genital feminino.
Anomalias celulares que seguirá sem descontinuidade dos processos displásicos, abordando as
lesões pré-malignas, até os carcinomas.
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA
CONSOLARO, M.; MARIA-ENGLER, S. S. Citologia clínica cérvico - vaginal:
texto e atlas. Editora Roca, 2012.
CARVALHO, Grimaldo. Citologia do trato genital feminino. 5. ed. Rio de Janeiro: Revinter,
2009.
SILVA NETO, J. C. Citologia clinica do trato genital feminino. Editora: Revinter, 2012.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
ELEUTÉRIO JUNIOR, J. Noções básicas de citologia ginecológica., São Paulo, Ed. Santos,
2003.
SOLOMON, D. & NAYAR, R. Sistema Bethesda para Citopatologia Cérvico-Vaginal.
2ª Edição. Editora Revinter, 2005.
GOMPEL, C. e KOSS, L. G. Citologia Ginecologica e suas Bases Anatomoclínicas. Manole,
1997.
LENCIONI, L. J. Citologia endócrina: colpocitograma y urocitograma. Panamericana, 1987.
KUHNEL, W. Citologia, Histologia e anatomia microscópica: texto e atlas. 11 ed. Porto
Alegre: Artmed, 2005.

SEXTO PERÍODO
DISCIPLINA: PERFUSÃO EXTRACORPÓREA- 34 H/A
EMENTA:

Introdução

á

Circulação

Extracorpórea.

Histórico

e

desenvolvimento.

Materiais

e

biocompatibilidade. Oxigenadores e Reservatórios. Bombas Propulsoras. Permutador de Calor.
Filtros na Circulação Extracorpórea. Circuitos e Canulação. Hemodiluição e Perfusato.
Alterações do Equilíbrio Ácido-Base. Condução e Monitorização da Perfusão. Hemodinâmica da
Perfusão. Proteção do Miocárdio. Bases e Métodos. Resposta do Organismo Humano à
Circulação Extracorpórea. Acidentes e complicações da Circulação Extracorpórea. Parada
Circulatória Hipotérmica. Atribuições do Perfusionista

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
FORTUNATO, Amanda Izabele Teixeira. Monitorização dos parâmetros d. : unifenas Divinópolis, 2015.
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GUYTON, Arthur C.. Tratado de fisiologia médica. 9 ed. ed. Rio de Janeiro - RJ - Brasil:
Elsevier, 1997.
HENRY, John Bernard. Diagnósticos clínicos e tratam. 19 ed. ed. Barueri - SP - Brasil:
Manole, 1999.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
AIRES, Margarida de Mello. Fisiologia. 2. ed. Belo Horizonte - MG - Brasil: Guanabara
Koogan, c1999.
COSTANZO, Linda S.. Fisiologia. Belo Horizonte - MG - Brasil: Guanabara Koogan, 1999.
GUYTON, Arthur C.. Fisiologia humana. 6 ed. ed. Belo Horizonte - MG - Brasil: Guanabara
Koogan, 1988.
GANONG, William F.. Fisiologia médica. 3. ed. São Paulo - SP - Brasil: Atheneu, 1977.

SEXTO PERÍODO
DISCIPLINA: ESTÁGIO SUPERVISIONADO - 175 H/A
EMENTA
Treinamento sistemático e individual pela obrigatória participação do discente na rotina de
trabalho de todos os setores que compõe a Habilitação Análises Clínicas.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
HIRATA, M. H. Manual de biossegurança. 2ed. Barueri, SP: Manole, 2012.
FAILACE, R. Hemograma: manual de interpretação. 5. ed. Porto Alegre: Artes Médicas,
2011.
KANAAN, Salim et al. (). Bioquímica clínica. 2. ed. São Paulo, SP: Atheneu, 2014. 425 p.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
HENRY, J. B. Diagnósticos clínicos e tratamento por métodos laboratoriais. 20. ed. São
Paulo: Manole, 2008.
XAVIER, R. M.; ALBUQUERQUE, G. C.; BARROS, E. Laboratório na prática clínica.
Porto Alegre: ARTMED, 2005.
KONEMAN, Elmer W.; ALLEN, Stephen D.; DOWELL, V. R.. Diagnóstico microbiológico:
texto e atlas colorido. 5. ed. México: Médica Panamericana, 2001.
SOARES, J. B.; GALIZZ, J.; LIMA, A. O. Métodos de laboratório aplicados à clinica:
técnica e interpretação. 8. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2001.
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WALLACH, J. Interpretação de exames laboratoriais. 8. ed. Rio de Janeiro: MEDSI, 2009.

SÉTIMO PERÍODO
DISCIPLINA: PARASITOLOGIA CLINICA - 34 H/A
EMENTA:
Protozoários e helmintos intestinais, (nematelmintos e platelmintos) que parasitam o homem.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
NEVES, David Pereira; FILIPPIS, Thelma de. Parasitologia básica. 3. ed. São Paulo, SP:
Atheneu, 2014. 238 p.
FERREIRA, Marcelo Urbano. Parasitologia contemporânea. 2. reimp. Rio de Janeiro, RJ:
Guanabara Koogan, 2015. 223 p.
REY, Luís. Parasitologia: parasitos e doenças parasitárias do homem nos trópicos ocidentais. 4.
ed. 8. reimp. Rio de Janeiro, RJ: Guanabara Koogan, 2016. 883 p.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
CARLI, Geraldo Attilio de. Parasitologia clínica: seleção de métodos e técnicas de
laboratório para o diagnóstico das parasitoses humanas. 2. ed. São Paulo, SP: Atheneu,
2011.
ATLAS de Parasitologia Humana: com a descrição e imagens de artrópodes, protozoários,
helmintos e moluscos. São Paulo, SP: Atheneu, 2012.
NEVES, David Pereira (Ed.). Parasitologia humana. 13. ed. São Paulo: Atheneu, 2016.
NEVES, David Pereira. Parasitologia Humana. 13. ed. São Paulo: Atheneu, 2016.

SÉTIMO PERÍODO
DISCIPLINA: BIOQUÍMICA CLINCIA --68 H/A
EMENTA:
Avaliação laboratorial das funções renal, hepática e endócrina, da enzimologia clínica, dos
distúrbios do metabolismo dos carboidratos e das dislipidemias e os principais métodos
bioquímicos utilizados no laboratório de análises clínicas, com vistas ao diagnóstico das diversas
patologias humanas correlacionadas com alterações dessas funções, bem como a organização e
padronização em Bioquímica Clínica.

REFERÊNCIAS BÁSICAS
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BURTIS, C.A.; Ashwood, E.R.; Bruns, D.E. Tietz Fundamentos de Química Clínica. 6ª ed.
Rio de Janeiro: Elsevier, 2008.
HENRY, J.B. Diagnósticos Clínicos e Tratamento por Métodos Laboratoriais. 20ª ed.
Barueri, SP: Manole, 2008.
ERICHSEN, E.S.; Viana, L.G.; Faria, R.M.D.; Santos, S.M.E. Medicina Laboratorial para o
Clínico. 1ª ed. Belo Horizonte: Coopmed, 2009.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
MARIA, C. A. B. Bioquímica básica: Introdução á 02 Exemplares físicos
bioquímica dos hormônios, sangue, sistema urinário,
processos digestivo e absortivo e micronutrientes. 2. ed.
Rio de Janeiro: Interciência, 2014.
VOET, D.; VOET, J. G. Bioquímica. 4. ed. Porto Alegre: 02 Exemplares físicos
Artmed, 2013.
FERRIER, D. R; HARVEY, R. A. Bioquímica ilustrada. 04 Exemplares físicos
5. ed. Porto Alegre: Artmed. 2015.
OLIVEIRA, C.; COMPRI-NARDY, M.; STELLA, M. B. 02 Exemplares físicos
Práticas de Laboratório de Bioquímica e Biofísica:
Uma visão integrada. Guanabara Koogan, 2013.
TOY, E. C.; SEIFERT JR., W. E.; STROBEL, H. W., E-book (Minha Biblioteca)
HARMS, K. P. Casos Clínicos em Bioquímica (Lange).
Porto Alegre: AMGH, 2016.

SÉTIMO PERÍODO
DISCIPLINA: INTERPRETAÇÃO DE EXAMES LABORATÓRIOS -I --68 H/A
EMENTA:
Diagnóstico e interpretação dos exames laboratoriais pertinentes à área.

REFERÊNCIAS BÁSICAS
DE CARLI, G. A. Diagnóstico laboratorial das parasitoses humanas: métodos e técnicas. Rio
de Janeiro: MEDSI, 1994.
DIEUSAERT, P. Como prescrever e interpretar um exame laboratorial: guia prático de
análises médicas. 2. ed. São Paulo: Organização Andrei, 2001.
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FERREIRA, A. W. Diagnóstico Laboratorial. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan,1996.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
LEVENTHAL. Parasitologia Médica. 4. ed. São Paulo: Premier, 1997.
LORENZI, T. F. Manual de Hematologia. 2. ed. São Paulo: Medsi, 1999.
PAGANA, K. D.; PAGANA, T. J. Manual de testes diagnósticos e laboratoriais. 8. ed. Rio de
Janeiro: Guanabara Koogan, 2001.
PEAKMAN, M.; VERGANI,D. Imunologia Básica e Clínica. Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan, 1999.
RAVEL, R. Laboratório Clínico. 6.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1997.
ROUQUAYROL, M. Z. & ALMEIDA FILHO, N. Epidemiologia & Saúde. 6.ed. Rio de
Janeiro: Medsi, 2003.
WALLACH, J. Interpretação de exames laboratoriais. 7. ed. Rio de Janeiro: Medsi &
Guanabara Koogan, 2003.

SÉTIMO PERÍODO
DISCIPLINA: TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO-I --34 H/A
EMENTA:
Principais regras científicas. Organização geral e formato de um projeto de pesquisa.
Planificação operacional da pesquisa e orientação na busca bibliográfica. Elaboração do projeto
de pesquisa que será desenvolvido como Artigo Cientifico na disciplina de TCC-II.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
ANDRADE, Maria Margarida de. Introdução à Metodologia

13- exemplares (físicos)

Científica. 7 ed. São Paulo: Atlas, 2006.
LAKATOS, E.M. & MARCONI, M. Metodologia científica.

16- exemplares (físicos)

5. ed. São Paulo: Atlas, 2008.
SEVERINO, Antônio Joaquim. Metodologia do Trabalho

11- exemplares (físicos)

Científico. São Paulo: Cortez, 2002.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
DEMO, Pedro. Metodologia Científica em Ciências Sociais. 3. 29- exemplares (físicos)
ed. São Paulo: Atlas, 2007.
LAKATOS, Eva Maria. Fundamentos da Metodologia

21- exemplares (físicos)
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Científica. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2007.
MARCONI, Marina de Andrade. Metodologia Científica. 2 ed. 16- exemplares (físicos)
São Paulo: Atlas, 2001.
MINAYO, M. C.(org.). Pesquisa Social: Teoria, Método e

02- exemplares (físicos)

Criatividade. 4ª ed, Petrópolis: Vozes, 1994.
ACEVEDO, Claudia Rosa; Nohara, Jouliana Jordan. Como

E-book (MB)

fazer monografias. São Paulo: Atlas, 2013..

SÉTIMO PERÍODO
DISCIPLINA: ESTÁGIO SUPERVISIONADO –II- 220 H/A
EMENTA:

Vivenciar e aprimorar os conhecimentos técnicos-científicos na área de atuação Biomédica de
escolha (Bromatologia, Análises clínicas, Reprodução Humana, Banco de Sangue, Toxicologia,
Imunologia, Microbiologia etc, conforme definido no Manual de Estágio).

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
FAILACE, Renato; FERNANDES, Flavo. Hemograma: manual de interpretação. 6. ed. Porto
Alegre, RS: ARTMED, 2015.
HENRY, J. B. Diagnósticos clínicos e tratamento por métodos laboratoriais. 20. ed. São
Paulo: Manole, 2012.
SÁ, A. Lopes de. Ética profissional. 9. ed., rev. e ampl. São Paulo: Atlas, 2013.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
XAVIER, R. M.; ALBUQUERQUE, G. C.; BARROS, E. Laboratório na prática clínica. 2ªed.
Porto Alegre: ARTMED, 2005.
TAMM, Eric P. Radiologia: perguntas e respostas : o pequeno livro verde. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 2003.
LEWIS, S. Mitchell; BAIN, Barbara J.; BATES, Imelda. Hematologia práticas de Dacie e
Lewis. 9. ed. Porto Alegre: ARTMED, 2006.
BURIOLLA, M. A. F. O estágio supervisionado. 6. ed. São Paulo: Cortez, 2001.

OITAVO PERÍODO
DISCIPLINA: INTERPRETAÇÃO DE EXAMES LABORATÓRIAIS- II-68 H/A
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EMENTA:

Interpretação de exames laboratoriais aplicados à nutrição clínica contemplando a avaliação
hematológica e bioquímica do sangue, o equilíbrio ácido-básico e hidrossalino, a bioquímica dos
hormônios, bem como a avaliação e interpretação de exames para fins diagnósticos da função
hepática e renal e de acompanhamento de diversas enfermidades.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
WILLIAMSON, A. Mary Wallach: interpretação de EE-BOOK

MINHA

exames laboratoriais. – 10. ed. Rio de Janeiro: Guanabara BIBLIOTECA
Koogan, 2018.
COSTA,

MARIA

INTERPRETAÇÃO

JOSÉ
DE

DE

EXAMES

CARVALHO, E-BOOK (PEARSON)
BIOQUÍMICOS.

EDITORA

ATHENEU

EDIÇÃO: 1° 2019.
BRUNNER, Suddarth, exames complementares / [equipe E-book (Minha Biblioteca)
Lippincott, Williams Wilkins ; revisão técnica, Maria de Fátima
Azevedo ; tradução, Telma Lúcia de Azevedo Hennemann,
Patricia Lydie Voeux]. – Rio de Janeiro : Guanabara Koogan,
2011

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
DEVLIN, T. M; MICHELACCI, Y. M. Manual de bioquímica 10 exemplares físicos
com correlações clínicas. 7a.ed. São Paulo: Blucher. 2011.
NAOUM, Flávio Augusto. Doenças que Alteram Os Exames E-book (Pearson)
Hematológicos

-

2ª

Edição.

Editora

Atheneu

Edição: 1° 2019.

BRUNNER, L. S.; SUDDARTH, D. S.; LIPPINCOTT, W. W.

10 Exemplares físicos

Brunner e Suddarth:Exames complementares. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 2011.
KIERSZENBAUM, A. L; TRES, L. L. Histologia e biologia 02 exemplares físicos
celular: uma introdução à patologia. 3. ed. Rio de janeiro:
Elsevier. 2012
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David L. Nelson, Michael M. Cox. Princípios de bioquímica de E-book (Minha biblioteca)
Lehninger. 7. ed. São Paulo: Manole, 1992.

OITAVO PERÍODO
DISCIPLINA: CONTROLE DE QUALIDADE EM ANALISE CLINICA- 34 H/A
EMENTA:
O laboratório clínico, organização, funcionamento e legislação. Boas Práticas em Análises
Clínicas. Gestão da Qualidade, princípios e implantação da gestão da qualidade. Certificação
laboratorial: modelo ISO. Programas de Acreditação de Laboratório Clínico. Indicadores da
qualidade. Estatística para a qualidade. Padronização das fases pré-analitica, analítica e pósanalitica. Controle interno de qualidade. Controle externo de qualidade. Aplicação das
ferramentas de controle de qualidade nos processos analíticos. Biossegurança em laboratório
clínico. Programa de gerenciamento de resíduos no laboratório clínico. Água reagente de
laboratório clínico.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
MOTTA, V. T. CORREA, J. A.; MOTTA, L. R. Gestão da qualidade no laboratório clinico.
2.ed. Caxias do Sul: Missau, 2001.
OLIVARES, I. R. B. Gestão de qualidade em laboratórios. 2. ed. Campinas: Átomo, 2009.
MOTTA, V. T. Bioquímica Clínica para o Laboratório – Princípios e interpretações – 5ª ed.
Rio de Janeiro: Medbook, 2009.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
BURTIS, C. A., ASHWOOD, E. R., BRUNS, D. E. Tietz - Fundamentos de química clínica.
6. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008.
BASQUES, J. C. Reagentes e reações – Intervenção em Problemas e técnicos. Disponível em .
Acessado em 25 de agosto de 2010.
BASQUES, J. C. Usando controles no laboratório clínico. Disponível em . Acessado em 25
de agosto de 2010.
LOPES, H. J. de J. Garantia e controle da qualidade no laboratório clínico. Disponível em
Acessado em 25 de agosto de 2010.

OITAVO PERÍODO
DISCIPLINA: TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO-II- 34 H/A
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EMENTA:

Elaboração individual do artigo científico de caráter teórico ou trabalho de natureza projetual ou
aplicativa, com observância de exigências mitológicas, padrões científicos e requisitos técnicos
de confecção e apresentação, que revele o domínio do tema escolhido e a capacidade de
sistematização e aplicação de conhecimentos adquiridos pelo seu autor, no respectivo curso.

ANDRADE, Maria Margarida de. Introdução à Metodologia 13- exemplares (físicos)
Científica. 7 ed. São Paulo: Atlas, 2006.
LAKATOS, E.M. & MARCONI, M. Metodologia científica. 16- exemplares (físicos)
5. ed. São Paulo: Atlas, 2008.
SEVERINO, Antônio Joaquim. Metodologia do Trabalho

11- exemplares (físicos)

Científico. São Paulo: Cortez, 2002.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
DEMO, Pedro. Metodologia Científica em Ciências Sociais. 29- exemplares (físicos)
3. ed. São Paulo: Atlas, 2007.
LAKATOS, Eva Maria. Fundamentos da Metodologia

21- exemplares (físicos)

Científica. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2007.
MARCONI, Marina de Andrade. Metodologia Científica. 2 ed. 16- exemplares (físicos)
São Paulo: Atlas, 2001.
MINAYO, M. C.(org.). Pesquisa Social: Teoria, Método e

02- exemplares (físicos)

Criatividade. 4ª ed, Petrópolis: Vozes, 1994.
ACEVEDO, Claudia Rosa; Nohara, Jouliana Jordan. Como

E-book (MB)

fazer monografias. São Paulo: Atlas, 2013..

OITAVO PERÍODO
DISCIPLINA: ESTÁGIO SUPERVISIONADO-III- 300 H/A
EMENTA:
Vivenciar e aprimorar os conhecimentos técnicos-científicos na área de atuação Biomédica de
escolha (Bromatologia, Análises clínicas, Reprodução Humana, Banco de Sangue, Toxicologia,
Imunologia, Microbiologia etc, conforme definido no Manual de Estágio).
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA
FAILACE, Renato; FERNANDES, Flavo. Hemograma: manual de interpretação. 6. ed. Porto
Alegre, RS: ARTMED, 2015.
HENRY, J. B. Diagnósticos clínicos e tratamento por métodos laboratoriais. 20. ed. São
Paulo: Manole, 2012.
SÁ, A. Lopes de. Ética profissional. 9. ed., rev. e ampl. São Paulo: Atlas, 2013.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
XAVIER, R. M.; ALBUQUERQUE, G. C.; BARROS, E. Laboratório na prática clínica. 2ªed.
Porto Alegre: ARTMED, 2005.
TAMM, Eric P. Radiologia: perguntas e respostas : o pequeno livro verde. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 2003.
LEWIS, S. Mitchell; BAIN, Barbara J.; BATES, Imelda. Hematologia práticas de Dacie e
Lewis. 9. ed. Porto Alegre: ARTMED, 2006.
BURIOLLA, M. A. F. O estágio supervisionado. 6. ed. São Paulo: Cortez, 2001.

OITAVO PERÍODO
DISCIPLINA: ATIVIDADES COMPLEMENTARES- 115 H/A

EMENTA:
Iniciação científica, monitoria, nivelamento, responsabilidade social, seminários, visitas técnicas,
colóquios, atividades culturais, palestras, cursos de extensão, participação em debates entre
outros. Educação das relações étnico raciais e para o ensino de história e cultura afro-brasileira e
indígena. Indicadores ambientais e socioeconômicos do desempenho sustentável.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
MARTINS, G. A. Estudo de Caso : Uma Estratégia de Pesquisa. 2 ed. São Paulo : Grupo GEN,
2008
PEREIRA, M. G. Artigos Científicos - Como Redigir, Publicar e Avaliar. Rio de Janeiro :
Guanabara Koogan, 2011.
DUARTE, J.; BARROS, A. Métodos e técnicas de pesquisa em comunicação. 2 ed. São Paulo
: Grupo GEN, 2011.
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
BCASTRO, Flávia Lages de. Manual para elaboração de trabalhos acadêmicos. 2. ed. Volta
Redonda: FOA, 2009.
KOCH, IngedoreGrunfeld Villaça. Argumentação e linguagem. 12. ed. São Paulo: Contexto,
2009.
KOCH, IngedoreGrunfeld Villaça, TRAVAGLIA, Luiz Carlos. Coerência textual. São Paulo:
Contexto, 2009.
LACOMBE, Francisco José Masset. Dicionário de negócios: mais de 6.000 termos em inglês e
português. São Paulo: Saraiva, 2009.
MATTAR, João. Metodologia científica na era da informática. 3. ed. São Paulo: Saraiva,
2008.
DISCIPLINA: LIBRAS – OPTATIVA -68h

EMENTA:
Fundamentos históricos, socioculturais e definições referentes a língua de sinais.
Legislação e conceitos sobre língua e linguagem. Entendimentos dos conhecimentos necessários
para a inclusão dos surdos quanto aos aspectos Biológicos, Pedagógicos e Psicossociais.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
QUADROS, R. M.; KARNOPP, L. B. Língua de sinais brasileira – estudos linguísticos. Porto
Alegre: Artmed, 2011.
QUADROS, R. M. Língua de Herança: Língua Brasileira de Sinais. Porto Alegre: Penso,
2017.
QUADROS, Ronice Miller de; CRUZ, Carina Ribeiro. Língua de sinais: instrumentos de
avaliação. Porto Alegre: Artmed, 2011.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
MARTINS, Vanessa Regina de Oliveira (Orgs.), SANTOS, Lara Ferreira dos, Lacerda, Cristina
Broglia

Feitosa

de.

LIBRAS:

aspectos

fundamentais.

Editora

Intersaberes

Edição: 1° 2019.
PEREIRA, Maria Cristina da Cunha (org.) Libras: Conhecimento Além dos Sinais. Editora
Pearson.Edição: 1° 2013.
SEGALA, S. R.Abc em Libras. Panda Books, 2009.
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ESTELITA, M. ELiS - Sistema Brasileiro de Escrita das Línguas de Sinais. Porto Alegre:
Penso, 2015.
CHOI, D. Libras. Pearson Prentice Hall, 2011.
EMPREENDEDORISMO – OPTATIVA-68 HORAS

EMENTA:
Mudanças no Mundo Moderno e Globalizado, Perfil e Características do Empreendedor. O
Talento nas Organizações. A Síndrome do Empregado. Oportunidade de Negócios. Prospecção
de Negócios. Necessidade do Mercado. A Grande Corrida da Competitividade

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
BARON, Robert A.; SHANE, Scott A. Empreendedorismo: uma visão do processo. São Paulo:
Thomson, 2007.
CHER, Rogério. Empreendedorismo na veia: um aprendizado constante. Rio de Janeiro:
Elsevier, 2008.
CHIAVENATO, Idalberto. Empreendedorismo: dando asas ao espírito empreendedor. 2. ed.
São Paulo: Saraiva, 2008.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
DORNELAS, José Carlos Assis. Empreendedorismo – Transformando ideias em negócios. 3.
ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008.
LENZI, Fernando Cesar ; KIESEL, Marcio Daniel. O Empreendedor de Visão. São Paulo:
Atlas, 2009.
MENDES, Jerônimo.Manual do Empreendedor: Como Construir um Empreendimento de
Sucesso. São Paulo: Atlas, 2009.
HASHIMOTO,

Marcos.

Espírito

empreendedor

nas

organizações:

aumentando

a

competitividade através do intra-empreendedorismo. São Paulo: Saraiva, 2007.
RAZZOLINI FILHO, Edelvino. Empreendedorismo: dicas e planos de negócios para o
século XXI.1.ed. Curitiba: Ed.Intersaberes, 2012.
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BIOMEDICINA APLICADA AO DIAGNOSTICO POR IMAGEM – OPTATIVA-68 h/a

EMENTA
Princípios físicos básicos para formação de imagem nas diversas modalidades radiológicas para
uso no diagnóstico por imagem. Parâmetros técnicos utilizados nas obtenções das imagens para
estudo anatômico, funcional, vascular. Radioproteção.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
MOURÃO, A. P. Fundamentos de radiologia e imagem. reimp. São Paulo, SP: Difusão
Editora, 2015.
NOBREGA, A. I. Tecnologia Radiológica e Diagnóstico por Imagem, v. 1, 5. Ed., São
Caetano do Sul, SP: Difusão Editora, 2012.
KOCH, H. A., Radiologia e Diagnóstico por Imagem na Formação do Médico Geral. 2. ed.,
Rio de Janeiro, Repinte, 2012.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
OKUNO, E.; YOSHIMURA, E. Física das Radiações, v. 1, São Paulo, Oficina de Textos, 2010.
RICHARD. H. DAFFNER ; tradução [de] Fernando Gomes do Nascimento. Radiologia clínica
básica. 3. ed. Barueri, SP: Manole, 2013.
ARMSTRONG, P. et al. Diagnóstico por imagem das doenças do tórax. 3ª ed. Rio de Janeiro:
Revinter, 2005.
CHEN, Michael Y. M.; POPE, Thomas L.; OTT, David J. Radiologia básica. 2. ed. 416 p.
2012.
ARMSTRONG, P.; WASTIE, M.; ROCKALL, A. Diagnóstico por imagem. 5. ed. Rio de
Janeiro, RJ: Revinter, 2006.

BANCO DE SANGUE– OPTATIVA-68 h/a

Biomedicina e banco de sangue. Processamento do sangue e sua sorologia. Produção,
armazenamento e distribuição de hemocomponentes. Exames pré e pós-transfusionais.
Transfusão. Transplante de órgãos. Doação de sangue, medula e órgãos. Doadores e receptores
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de sangue. Organização e ambientes. Equipamentos, serviços e funcionários. Higiene e assepsia.
Normas técnicas de segurança e biossegurança. Legislação.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

HARMENING.Técnicas modernas em banco de sangue e transfusão. Rio de Janeiro:
Revinter, 2015.
HOFFBRAND, A. Victor. Fundamentos em hematologia. Porto Alegre: Artmed, 2012.
VIZZONI, Alexandre Gomes. Fundamentos e técnicas em banco de sangue. Curitiba: Látria,
2015.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
SOUZA, Maria Helena L; ELIAS, Decio Oliveira. Princípios de Hematologia e Hemoterapia.
2ª ed. Rio de Janeiro: Alfa Rio, 2005.
HOFFBRAND, A. Victor. Fundamentos em hematologia. Porto Alegre: Artmed, 2012.
VIZZONI, Alexandre Gomes. Fundamentos e técnicas em banco de sangue. Curitiba: Látria,
2015.
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ANEXOS
ANEXO I - REGULAMENTO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO TCC

CAPÍTULO I

CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES
Art. 1o Este regulamento tem o objetivo estabelecer as normas gerais para o processo de
desenvolvimento do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), disciplina que integra a Matriz
Curricular, conforme o disposto no Projeto Pedagógico do Curso Bacharelado em Biomedicina.

Art. 2o O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), requisito indispensável para a conclusão do
Curso Bacharelado em Biomedicina, é uma disciplina que concentra carga horária de 136 horas e
é composta de duas partes:

I. Projeto de pesquisa, que sintetizará o objeto de estudo a ser desenvolvido na disciplina
TCC;
II. Artigo Científico, que deverá exprimir de forma clara a capacidade de análise e de
utilização de métodos e conceitos científicos por parte do aluno, bem como
consolidará os principais resultados obtidos em toda a pesquisa desenvolvida.

CAPÍTULO II

DOS OBJETIVOS GERAIS DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO
Art. 3º São objetivos do Trabalho de Conclusão de Curso no curso Bacharelado em
Biomedicina:
a) oportunizar o desenvolvimento de capacidades intelectuais, habilidades e atitudes
imprescindíveis ao desenvolvimento profissional do aluno;
b) fornecer condições favoráveis à aplicação e à integração de conhecimentos adquiridos
em outras disciplinas do curso; e
c) favorecer o desenvolvimento de atitude crítica mediante processo de iniciação
científica.

CAPÍTULO III
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DA OPERACIONALIZAÇÃO
Art 4° As etapas de ação do Trabalho de Conclusão de Curso – TCC no formato de ARTIGO
podem ser assim esquematizadas:
Etapa 01 – Disponibilização aos alunos do Regulamento para a elaboração do TCC
Etapa 02 – Definição, por parte dos alunos, da área de atuação e do professor orientador,
de forma individual
Etapa 03 – Disponibilização aos alunos do cronograma de atividades da disciplina de
TCC
Etapa 04 – Elaboração do Projeto de Pesquisa do TCC
Etapa 05 – Avaliação do Projeto de Pesquisa
Etapa 06 – Execução da pesquisa
Etapa 07 - Elaboração do Artigo do TCC com os resultados da pesquisa
Etapa 08 – Avaliação do artigo do TCC

Art 5º O aluno poderá matricular-se na disciplina de TCC desde que tenha cumprido no mínimo
90% da carga horária total do curso e o pré-requisito exigido.
Art. 6º A elaboração do TCC, de caráter obrigatório, deve ser realizada individualmente.

I - As estruturas e apresentação física (formatação) do projeto de pesquisa e do artigo
científico deverão seguir o padrão estabelecido no Manual de Normas Técnicas para
Elaboração de Trabalhos Acadêmicos, que deverá ser posto à disposição do aluno pelo
Professor de TCC e pela Coordenação do Curso.
II - O mesmo manual deverá ser utilizado como referência para orientar a elaboração de
trabalhos acadêmicos em todas as disciplinas do Curso Bacharelado em Biomedicina.

Art. 7º O aluno terá orientação do professor-orientador e o acompanhamento do professor da
disciplina de TCC.
§ 1° O aluno será orientado por (1) um professor pertencente ao quadro docente da
instituição, a convite do próprio acadêmico ou designado pelo professor da disciplina
TCC.
§ 2° A confirmação da orientação de conteúdo pelo professor-orientador dar-se-á
mediante declaração formal, conforme modelo anexo a este regulamento.
§ 3° Todo professor da instituição é elegível como orientador.
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Art. 8º O acadêmico que não cumprir o Regulamento do TCC, bem como o cronograma
proposto e aceito pelo professor da disciplina TCC, estará reprovado devendo cursar novamente
a disciplina de TCC.
Art.9º O TCC deverá ser desenvolvido nas áreas de conhecimento do curso indicadas pela
coordenação do curso, professor da disciplina de TCC ou pelo professor-orientador.

Parágrafo único. O tema a ser pesquisado deve conter relevância teórica (técnicocientífica) e social. A relevância teórica ocorre quando o tema pode fazer progredir áreas
do conhecimento científico, e a relevância social do tema acontece quando o
conhecimento científico, produzido por meio dele, possa ser utilizado pela sociedade.

CAPÍTULO IV

DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
Art.10. A estrutura organizacional da Disciplina TCC envolve:
a) Professor (a) de TCC;
b) Orientador (a);
Art. 11. O professor (a) de TCC será definido na elaboração do Cronograma das Aulas
semestralmente.
Art. 12. O professor (a) de TCC trabalhará juntamente com os professores orientadores de
conteúdo, que formarão a equipe responsável pelos trabalhos desenvolvidos.

CAPÍTULO V

DAS COMPETÊNCIAS DOS ENVOLVIDOS

Art. 13. Compete ao professor da disciplina de TCC:

a) administrar e supervisionar de forma global o TCC de acordo com este Regulamento;
b) fornecer esclarecimentos aos alunos sobre a natureza e os trabalhos a serem realizados
na disciplina;
c) divulgar a relação dos orientadores de conteúdo;
d) baixar instruções aos orientadores de conteúdo e alunos;
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e) avaliar e analisar as disponibilidades de horários dos professores-orientadores;
f) auxiliar os alunos quanto à escolha do tema e do professor na área de atuação;
g) orientar os alunos para que seus desempenhos observem os valores éticos e morais
quando da elaboração do TCC;
h) estabelecer o cronograma de atividades da disciplina;
i) receber dos professores orientadores, de acordo com os prazos estabelecidos, o
relatório de acompanhamento dos acadêmicos orientandos, conforme modelo em anexo a
este regulamento;
j) analisar os requerimentos protocolados;
l) encaminhar os TCCs aprovados para composição do acervo digital da Biblioteca da
ITOP;
m) expedir os certificados de participação dos professores orientadores;
n) avaliar o projeto e o artigo conforme critérios estabelecidos nas fichas de avaliação em
anexo a este regulamento.

Art. 14. Ao orientador compete:

a) analisar, em conjunto com os alunos, a escolha do tema de pesquisa;
b) prestar ao aluno assistência, acompanhamento, orientação e esclarecimentos
necessários até a conclusão da disciplina TCC;
c) acompanhar o desenvolvimento dos trabalhos e encaminhar relatórios ao professor da
disciplina de TCC;
d) orientar a pesquisa bibliográfica para a fundamentação do tema, acompanhando os
resultados obtidos;
e) participar das reuniões que forem convocadas pelo professor da disciplina de TCC;
f) cobrar do acadêmico a execução do cronograma apresentado pelo professor (a) da
disciplina de TCC.
g) avaliar o projeto e o artigo conforme critérios estabelecidos nas fichas de avaliação em
anexo a este regulamento

Art. 15. Ao aluno compete:

a) definir (em conjunto com orientador e/ou o professor da disciplina de TCC) a área do
conhecimento a ser abordada durante o desenvolvimento do TCC;
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b) ser assíduo e pontual nas atividades programadas pelo professor da disciplina de TCC
e pelo seu orientador;
c) recorrer ao professor (a) da disciplina de TCC e/ou ao orientador quando necessitar de
esclarecimentos quanto às normas e aos procedimentos;
d) executar o cronograma TCC, respeitando os prazos estipulados pelo professor da
disciplina de TCC e pelo seu orientador;
e) realizar análises bibliográficas, levantamento de dados, visitas e demais atividades
necessárias para a elaboração do trabalho;
f) submeter às atividades desenvolvidas à análise do professor-orientador, introduzindo
os ajustes por ele recomendados;
g) elaborar o TCC com emprego da metodologia científica de pesquisa e a observância
das normas preconizadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT);
h) obter autorização, por escrito, da entidade pesquisada quando forem utilizados e
mencionados dados internos não disponibilizados ao público;
i) entregar o projeto e o artigo de acordo com os prazos estabelecidos pelo professor da
disciplina de TCC;
j) formatar o projeto e o artigo de acordo com o prescrito nesse regulamento.

Art. 16. Aos Coordenadores de Curso compete:
I.

Auxiliar na orientação dos alunos e orientadores sobre a operacionalização da
disciplina de TCC

II.

Divulgar na plataforma do curso o regulamento do Trabalho de Conclusão de Curso.

CAPÍTULO VI

DA AVALIAÇÃO

Art. 17. A avaliação será contínua, processando-se a partir do início das atividades até o seu
término.

Art 18. A avaliação do TCC pelos membros acadêmicos será assim realizada:

I.

Para o projeto de pesquisa do TCC a pontuação será assim realizada:
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a) o professor da disciplina de TCC poderá atribuir até 0,5 pontos de acordo com os
critérios fixados na ficha de avaliação do projeto de pesquisa do TCC;
b) o professor orientador poderá atribuir até 1,5 pontos de acordo com os critérios
fixados na ficha de avaliação do projeto de pesquisa do TCC.

II.

Para o artigo científico do TCC a pontuação será assim realizada:
a) O (a) professor (a) da disciplina de TCC poderá atribuir até no máximo 1 ponto
levando em consideração os critérios fixados na ficha de avaliação do artigo
científico do TCC.
b) O (a) professor (a) orientador poderá atribuir até no máximo 7 pontos levando em
consideração os critérios fixados na ficha de avaliação do artigo científico do TCC.

Art.19 O projeto de pesquisa do TCC será avaliado pelo professor Orientador e professor da
disciplina de TCC.

I. O projeto de pesquisa após finalizado deve ser postado no ambiente virtual de
aprendizagem obedecendo os prazos estabelecidos no cronograma da disciplina de
TCC.
II. Após a postagem do projeto de pesquisa o professor da disciplina de TCC atribuirá sua
pontuação considerando os critérios fixados na ficha de avaliação do projeto do TCC
III. Após a postagem do projeto de pesquisa o professor orientador atribuirá sua pontuação
considerando os critérios fixados na ficha de avaliação do projeto do TCC e está ficha
deverá ser entregue para o professor da disciplina de TCC
IV. A nota final do projeto de pesquisa será o somatório das notas atribuídas pelo professor
da disciplina de TCC e o professor orientador.

Art. 20 O artigo do TCC será avaliado pelo professor Orientador e professor da disciplina de
TCC.

I.

O Artigo de pesquisa após finalizado deve ser postado no ambiente virtual de
aprendizagem obedecendo os prazos estabelecidos no cronograma da disciplina de
TCC.
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II.

Após a postagem do Artigo de pesquisa o professor da disciplina de TCC atribuirá
sua pontuação considerando os critérios fixados na ficha de avaliação do artigo do
TCC

III.

Após a postagem do Artigo de pesquisa o professor orientador atribuirá sua
pontuação considerando os critérios fixados na ficha de avaliação do artigo do TCC
e está ficha deverá ser entregue para o professor da disciplina de TCC

IV.

A nota final do Artigo de pesquisa será o somatório das notas atribuídas pelo
professor da disciplina de TCC e o professor orientador em conjunto com a média
final que o aluno obteve no projeto de pesquisa.
a) Se a nota final do artigo for igual ou maior que 7,0 alunos está aprovado
diretamente;
b) Se a nota final do artigo for igual a 4,0 e inferior a 7,0 caberá ao professor
orientador solicitar a ―reformulação no prazo de 10 dias úteis‖ ou a ―recusa
onde o aluno estará reprovado na disciplina‖;
c) Se a nota final do artigo for inferior a 4,0 o aluno estará automaticamente
reprovado na disciplina de TCC, devendo cursá-la novamente em outro
semestre.

V.

A insuficiência de desempenho que resulte em reprovação deverá ser,
obrigatoriamente, justificada pelos professores da disciplina de TCC e o respectivo
orientador e poderá acontecer nas seguintes hipóteses:

a) insuficiência de desempenho, não tendo o aluno conseguido desenvolver o
TCC de forma satisfatória; e

b) o texto do artigo do TCC, no todo ou em parte, que for caracterizado como
cópia, transcrição ou elaborado, parcial ou totalmente, por terceiros, será
considerado ―plágio‖, sendo o aluno irreversivelmente reprovado, sem prejuízo de
outras sanções administrativas e penais.

Art. 21 Caso reprovado, na disciplina de TCC, o aluno terá que efetuar matrícula para o próximo
semestre letivo e cursar novamente a disciplina, conforme a estrutura curricular. Este
procedimento somente será permitido caso o aluno ainda esteja dentro do prazo estabelecido pela
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instituição para a conclusão do curso. Se o mesmo tiver ultrapassado o respectivo prazo, ou
jubilado, deverá prestar novamente o processo seletivo para novo ingresso na Faculdade ITOP.

Art. 22. A avaliação será finalizada com o registro da nota no Diário da Disciplina de TCC.

CAPÍTULO VII

DA ENTREGA DO TCC

Art. 23. O projeto de pesquisa do TCC deverá ser postado no ambiente de aprendizagem virtual
da instituição no prazo fixado no cronograma estabelecido pelo professor da disciplina de TCC.

Art. 24 A entrega da versão final do Artigo Científico deverá ser feita em data estabelecida pelo
Professor da disciplina TCC, conforme descrito abaixo:
I. Uma cópia do arquivo do artigo completo do TCC gravado, em PDF, em um CD-ROM
que deverá ser entregue no protocolo da secretaria acadêmica da instituição;
II. Uma via do arquivo gravado em PDF postado no ambiente de aprendizagem virtual da
Faculdade ITOP;
III. Termo de Autorização (modelo padrão), devidamente assinado, permitindo o
arquivamento e a disponibilização do trabalho no acervo cultural da Biblioteca da
ITOP.

TÍTULO II

CAPÍTULO I

OUTRAS DISPOSIÇÕES

Art. 25. Os casos omissos, recursos e situações de conflitos serão resolvidos, em primeira
instância, pelo professor da disciplina de TCC, em segunda, pelo Coordenador do curso e, em
terceira, pelo Colegiado do Curso de Biomedicina.

Art. 26 O presente regulamento entra em vigor após aprovação pelo Conselho SuperiorCONSUP.
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ANEXO II -FICHA DE ORIENTAÇÃO

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO ARTIGO
Nome do (a) Aluno (a)
Curso do (a) Aluno (a)
Título do Artigo
Nome do(a) Orientador(a)
DATA
ORIEN

QUAN
HORA

FICHA DE ORIENTAÇÃO
MÊS: _______/2019

ENCONTRO ATIVIDADES REALIZADAS PELO ORIENTADOR DE
POR EMAIL TCC
ou
PRESENCIAL

TOTAL HORAS

Palmas, __________ de _______ de 2019

Assinatura do(a) Orientador (a)
Assinatura do(a) Aluno (a)
Assinatura do Professor TCC
OBS – Aluno e Professor devem entregar UMA via dessa ficha ao final de cada mês do semestre
até a finalização do artigo
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ANEXO III - Ficha de avaliação do projeto

FICHA DE AVALIAÇÃO DO
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO - PROJETO PROJETO
Nome do (a) Aluno(a)
Nome do Curso:
Título do PROJETO
Nome do(a) Orientador(a)
PROFESSOR DA DISCIPLINA TCC : DEVE ATRIBUIR ATÉ 0,5 PÓNTOS NOTA
NO PROJETO
Cumprimento do cronograma, aplicação das normas da ABNT, apresentação do
projeto de pesquisa - ATÉ 0,5 PONTOS
TOTAL PARCIAL (A)
ORIENTADOR (A): DEVE ATRIBUIR ATÉ 1,5 PONTOS PARA O
NOTA
PROJETO
Fundamentos da pesquisa
(tema/problema/hipóteses/objetivos/justificativa/relevância) - ATÉ 0,3 PONTOS
Fundamentação teórica (coerência da bibliografia e encadeamento das ideias;
utilização dos principais autores do tema e estado da arte, citações) - ATÉ 0,3
PONTOS
Metodologia (adequação ao problema, clareza e detalhamento do processo:
método, dados, população e amostra, objeto de estudo, instrumentos de coleta,
coleta dos dados, organização dos dados, análise dos dados, possíveis limitações
da pesquisa) - ATÉ 0,3 PONTOS
Referências (deve conter todos e somente os autores utilizados no texto. Deve
estar em consonância com as regras da ABNT (Associação Brasileira de Normas
Técnicas).ATÉ 0,3 PONTOS
Cumprimento do cronograma, envolvimento e empenho no desenvolvimento do
PROJETO
Normas Gramaticais (correção gramatical, linguagem acadêmica e comunicação
científica, Ordenação das ideias; linguagem e vocabulário utilizado; estilo e
correção ortográfica, gramatical e de digitação)
Formatação (utilização de normas da ABNT; formatação geral do PROJETO de
acordo com as normas da ITOP) ATÉ 0,3 PONTOS
TOTAL PARCIAL (B)
SOMA TOTAL (A) + B)
Palmas, __________ de ______________________ de 2019

Assinatura do(a) Orientador (a)

Assinatura do (a) Professor (a) de TCC
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ANEXO IV - Ficha de avaliação do artigo

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO - ARTIGO
Nome do (a) Aluno (a)
Nome do Curso
Título do Artigo
Nome do(a) Orientador(a)

FICHA DE AVALIAÇÃO DO ARTIGO

N
O
T
A

PROFESSOR DA DISCIPLINA TCC - ARTIGO : DEVE ATRIBUIR ATÉ 1 PÓNTO
Cumprimento do cronograma, frequência aos encontros agendados
Formatação (utilização de normas da ABNT; formatação geral do ARTIGO de acordo com as
normas da ITOP)
Normas Gramaticais (correção gramatical, linguagem acadêmica e comunicação científica,
Ordenação das ideias; linguagem e vocabulário utilizado; estilo e correção ortográfica, gramatical
e de digitação) TUDO ATÉ 1 PONTO
TOTAL PARCIAL (A)
ORIENTADOR (A):
DEVE ATRIBUIR ATÉ 7 PONTOS
NOTA
Fundamentos da pesquisa (tema/problema/hipóteses/objetivos/justificativa/relevância) - ATÉ 1
PONTO
Fundamentação teórica (coerência da bibliografia e encadeamento das ideias; utilização dos
principais autores do tema e estado da arte, citações) - ATÉ 1 PONTO
Metodologia (adequação ao problema, clareza e detalhamento do processo: método, dados,
população e amostra, objeto de estudo, instrumentos de coleta, coleta dos dados, organização dos
dados, análise dos dados, limitações da pesquisa) - ATÉ 1 PONTO
Resultados: análise e discussão (leitura e interpretação de resultados e posicionamento crítico)
ATÉ 1 PONTO
Conclusão ou Considerações finais: resposta ao problema de pesquisa, atendimento aos objetivos,
principais resultados, conclusão e recomendações) ATÉ 1 PONTO
Referências (deve conter todos e somente os autores utilizados no texto. Deve estar em
consonância com as regras da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas).ATÉ 1
PONTO
Normas Gramaticais (correção gramatical, linguagem acadêmica e comunicação científica,
Ordenação das ideias; linguagem e vocabulário utilizado; estilo e correção ortográfica, gramatical
e de digitação)
Formatação (utilização de normas da ABNT; formatação geral do ARTIGO de acordo com as
normas da ITOP)
Envolvimento e empenho no desenvolvimento da pesquisa.
TUDO ATÉ 1 PONTO
TOTAL PARCIAL (B)
SOMA TOTAL (A) + B)
Palmas, __________ de ______________________ de 2019

Assinatura do(a) Orientador (a)

Assinatura do (a) Professor (a) de TCC
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