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1. PERFIL DO CURSO 
 

1. Tipo: Bacherelado 

2. Modalidade: Presencial 

3. Denominação do Curso: Bacharelado em Biomedicina 

4. Local da oferta: Centro Universitário Central Paulista – UNICEP- Miguel Petroni 

5. Horários e turno de Funcionamento: 

Manhã: Das 7h10m às 12h30m, de segunda a sexta. 

Noite: Das 19h00m às 22h30m, de segunda a sexta-feira. 

6. Duração da hora-aula: 50 minutos 

7. Duração do Semestre: 22 semanas 

8. Créditos/ Hora-Aula: Cada crédito equivale a 22 horas-aula 

9. Carga Horária do Curso (horas de 60 minutos) [exigida pela Resolução 

CNE/CES 02/2007: 3.200 horas 

10. Carga Horária do Curso (horas-aula): 3.840 horas-aula (50 minutos). 

(Especificar os ES, AC e TCC se existirem) 

11. Carga Horária do Curso, item 10, convertido em horas de 60 minutos: 

3.200  horas. 

12. Número de vagas oferecidas, por turno, e tempo mínimo e Maximo de 

integralização: 

12.1. Integral: 60 vagas, por ano. 

a) Tempo mínimo para integralização: 8 semestres. 

b) Tempo máximo para integralização: 16 semestres. 

12.2. Noturno: 60 vagas, por ano. 

a) Tempo mínimo para integralização: 10 semestres. 

b) Tempo máximo para integralização: 20 semestres. 

13. Número total de vagas: 120 

14. Ingresso (Processo Seletivo, Transferência Externa, Portador de diploma de 

curso superior) 

 

 

 



 
 

 
UNICEP – Coordenação do curso - 7/156 

 

Projeto Pedagógico do Curso de Biomedicina 

2. LEGISLAÇÃO BÁSICA 
 

2.1. Legislações referentes à criação, autorização, reconhecimento e 

reconhecimento do curso. 

Os dados legais de funcionamento e reconhecimento estão listados abaixo: 

Dados Legais: 

Dados da autorização: Resolução CONSEPE nº 003/2002, de 23/09/2002 

Dados do reconhecimento: Portaria SERES/MEC Nº 22, DE 12 DE MARÇO DE 2012, 

publicado no DOU em 16/03/2012 

 

ENADE: 

- 2004 : Sem conceito (somente ingressantes). 

- 2007 : ENADE:2  / IDD:4  / CPC:3 

- 2010: ENADE: 3/ CPC: 4/ IGC: 4. 

- 2013: Sem conceito 

- 2016: Aguardando avaliação 

 

2.2. Legislações referentes ao curso DCNs – Pareceres e Resoluções 

 

- PARECER CNE/CS 104/20031, DE 13 DE MARÇO DE 2002 

 

- RESOLUÇÃO CNE/CES 2, DE 18 DE FEVEREIRO DE 2003. Institui Diretrizes 

Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Biomedicina. 

 

- RESOLUÇÃO CNE/CES n˚ 04, de 06 de abril de 2009. Dispõe sobre carga horária 

mínima e procedimentos relativos à integralização e duração dos cursos de graduação 

em Biomedicina, Ciências Biológicas, Educação Física, Enfermagem, Farmácia, 

Fisioterapia, Fonoaudiologia, Nutrição e Terapia Ocupacional, bacharelados, na 

modalidade presencial também foram incorporadas. 

 

2.3. Legislações que regula a profissão que o curso habilita a exercer 

 

- LEI Nº 6.684, DE 03 DE SETEMBRO DE 1979 

- DECRETO Nº 88.439, DE 28 DE JUNHO DE 1983. 
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3. Princípios norteadores do projeto pedagógico 
 

- Contextualização 
 

O presente Projeto Pedagógico, construído coletivamente pela equipe docente, sob 

coordenação do Núcleo Docente Estruturante (NDE), estabelece o Currículo e as normas de 

funcionamento, atendendo às Diretrizes Curriculares do Curso de Graduação em Biomedicina, 

definidas pelo CNE/CES 2/2003 de 18 de fevereiro de 2003 e com fundamento no Parecer 

CNE/CS 104/20031, de 13 de março de 2002, peça indispensável do conjunto das presentes 

Diretrizes Curriculares Nacionais, homologado pelo Senhor Ministro da Educação, em 9 de 

abril de 2002 e pela Resolução CNE/CES 2/20032.  

O Curso de Biomedicina do Centro Universitário Central Paulista foi inicialmente 

proposto com o intuito de atender a uma demanda crescente por profissionais especializados a 

fim de suprir as necessidades específicas dos laboratórios de Análises Clínicas, Indústrias e 

Empresas da cidade de São Carlos e região. 

O município é conhecido como Capital da Tecnologia, título concedido pela vocação e 

presença de duas Universidades públicas altamente conceituadas, a Escola de Engenharia da 

USP – Campus de São Carlos e a Universidade Federal de São Carlos, e entidades de 

pesquisa científica e tecnológica como a EMBRAPA - Empresa Brasileira Pesquisas 

Agropecuárias. Além disso, estão instaladas na cidade inúmeras empresas de base 

tecnológicas formando um importante pólo industrial com vocação para as áreas metal-

mecânica, química e eletroeletrônica. 

Nesse cenário foi elaborado o Projeto Pedagógico do Curso em questão, contendo 

uma grade curricular cuidadosamente planejada para não somente atender às necessidades 

do mercado de trabalho regional, mas formar profissionais e cidadãos conscientes de seu 

papel na sociedade e com competências e habilidades que os capacitem para um mercado de 

trabalho em constante atualização.  

 

3.1 Histórico do curso/ diagnóstico do curso 
 

O Centro Universitário Central Paulista (UNICEP) credenciado por meio da Portaria 

2.148 publicada no D.O.U. de outubro de 2001, previu em seu Projeto de Desenvolvimento 

Institucional (PDI) a criação, dentre vários cursos, do Curso de Biomedicina diurno e noturno, 

de acordo com as características da cidade de São Carlos e região. Assim, foi implantado o 

Curso de Biomedicina conforme Resolução CONSEPE/UNICEP no 043/2006 de 10 de agosto 
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de 2006, recebendo sua primeira turma, no período diurno e noturno, em fevereiro de 2007 e, 

desde então, novas turmas são recebidas anualmente.  

Desde sua criação, busca formar um profissional tecnicamente preparado, atualizado e 

comprometido com a construção de novos conhecimentos nas áreas de análises clínicas, 

visando à promoção, à proteção e à recuperação da saúde humana. A proposta da seqüência 

curricular busca atender o disposto nas diretrizes curriculares do MEC1 bem como as 

necessidades do mercado de trabalho do futuro profissional.  

O desafio de oferecer vagas em período noturno é parte do projeto do curso, como 

forma de possibilitar maior inclusão educacional e social àqueles que têm necessidade de 

manter seus empregos/trabalhos em horário comercial, oferecendo oportunidade de buscarem 

formação superior em horário não comercial. 

O curso de Biomedicina oferece, periodicamente, atividades de extensão colocando os 

alunos e professores em atividades práticas, sempre preocupados em enfocar temas atuais, 

visando à prestação de serviços à comunidade, além de promover eventos científicos para 

aprimoramento cultural de alunos e professores. 

Ao preparar os alunos para atuar dessa forma, o curso – corpo docente e discente – 

busca garantir, no município e na região, a confiabilidade e a visibilidade necessárias ao 

permanente crescimento profissional da categoria. 

Algumas alterações ocorreram desde a implantação das seqüências curriculares do 

Curso de Biomedicina até a presente data, de forma a atender a carga horária mínima e 

procedimentos relativos à integralização e duração do curso de graduação em Biomedicina, 

bem como a implantação do Ciclo Básico da Área de Saúde, sendo as seguintes:  

 Em 6 de novembro de 2008, foi aprovada pelo Colegiado de Curso uma nova 

seqüência curricular 2009 com carga horária de 4.530 horas, com 800 horas de 

Estágio Curricular Obrigatório distribuídas nas disciplinas de Estágio 

Supervisionado I e II, e 330 horas de Atividades Integralizadoras distribuídas 

entre as disciplina de Atividades Complementares.  

 Em 7 de novembro de 2012, foi aprovada pelo Colegiado de Curso uma nova 

seqüência curricular 2013 com carga horária de 3200 horas, com 600 horas de 

Estágio Curricular Obrigatório distribuídas nas disciplinas de Orientação em 

Estágio II, Orientação em Estágio III e Orientação em Estágio IV, e 360 horas 

                                                 
1 Parecer, CNE/CES nº 104/2002, aprovado em 13 de março DE 2002, Diretrizes Curriculares Nacionais 
do Curso de Graduação em Biomedicina, publicado no DOU em 11/04/2002. 
2 Resolução CNE/CES nº 2/2003, de 18 de fevereiro de 2003. Institui Diretrizes Curriculares Nacionais 
do Curso de Graduação em Biomedicina. 
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de Atividades Integradas distribuídas entre as disciplinas de Orientação ao 

Estágio I – Atividades Complementares (200 horas de Atividades 

Complementares). 

 Em 25 de junho de 2014, foi aprovada pelo Colegiado de Curso e Núcleo 

Docente Estruturante uma nova seqüência curricular 2015 com carga horária de 

3.200 horas, com 640 horas de Estágio Curricular Obrigatório distribuídas nas 

disciplinas de Orientação em Estágio II, Orientação em Estágio III e Orientação 

em Estágio IV, e 87 horas de Atividades Complementares distribuídas entre as 

disciplinas de Orientação ao Estágio I – Atividades Complementares (87 horas 

de Atividades Complementares). 

 

 Outras alterações significativas na seqüência curricular 2015 foram: 

 

1. Foi introduzida a disciplina Projeto Integrado Multidisciplinar, distribuída 

em 3 períodos. Esta disciplina tem caráter prático e  visa desenvolver 

projetos na área farmacêutica. O projeto integrado multidisciplinar II, 

além do desenvolvimento de projetos, comtempla o conteúdo de meio 

ambiente, sendo denominado, Projeto Integrado Multidisciplinar II – Meio 

Ambiente. 

2. A disciplina de Físico-Química passou a ser denominada Físico-Química 

Aplicada à Saúde. 

3. Os conteúdos das disciplinas de Direitos Humanos e Relações étnico 

racial e cultura afro-brasileira e africana serão ministrados dentro das 

disciplinas de Responsabilidade Social e Direitos Humanos, Filosofia, 

Sociologia e Antropologia e Relações Étnico Raciais e História da 

Cultura Afro Brasileira e Indígena, respectivamente. 

 

- Políticas Institucionais 

 

A política institucional definida nas propostas do PDI /PPI (2012-2016 p. 64) 

contemplará em suas ações a gestão por competências, a racionalidade, a alocação de 

recursos orçamentários de forma participativa e democrática, a humanização das relações e a 
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transparência e democratização dos processos administrativos e acadêmicos, tendo como 

princípios basilares: 

I - compromisso com a prática da justiça social, equidade, cidadania, ética, 

conservação e preservação do meio ambiente, transparência e gestão democrática; 

II - verticalização do ensino e sua integração com a pesquisa e a extensão; 

III - eficácia nas respostas de formação profissional, difusão do conhecimento 

humanístico, científico e tecnológico e suporte aos arranjos produtivos locais, sociais e 

culturais; 

IV - compromisso com a Educação inclusiva e emancipatória, em especial de pessoas 

com necessidades educacionais e deficiências específicas; 

V - natureza laica, pública e gratuita do ensino, sob a responsabilidade da União; 

VI -o respeito à ética e à diversidade étnica, cultural e biológica; 

VII. o pluralismo de pensamento; 

VIII. a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão; 

IX. a flexibilidade de métodos, critérios e procedimentos de ensino; 

X. a excelência educacional; e 

XI. a defesa dos direitos humanos. 

 

Dessa forma, propõe adoção de currículos que preservam e cultivam a pluralidade de 

discursos, a diversidade cultural, as práticas interdisciplinares, as competências para 

abstração, análise e leitura textual com domínio do saber científico e a consciência para a 

responsabilidade social. Além disso, estabelece atenção para a gestão dos cursos nos 

aspectos que caracterizam a coerência na definição da carga horária para manter fidelidade às 

exigências da legislação educacional brasileira e o direito do estudante ao acesso à formação 

profissional nos padrões de um perfil universitário com qualidade. 

A relação da gestão do curso com a gestão institucional, segundo as políticas 

Institucionais firmada na integração do currículo a luz das competências, com vistas a 

proporcionar a formação básica e profissional do estudante. A produção de conhecimentos e 

as práticas profissionais são consolidadas em propostas configuradas com base em valores 

que fortalecem o exercício da responsabilidade social. 
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A gestão do curso deve se identificar com a linha de proposta para propor a garantia da 

formação e do comportamento autônomo como domínio de competências para potencializar 

com qualidade, ao profissional, a intervenção no campo de atuação. 

Assim, tanto o processo evolutivo da gestão do curso, quanto da gestão institucional 

estabelecem, como políticas de ação, as decisões definidas por diretrizes empenhadas em 

compromisso, engajamento do colegiado, competência e valores de responsabilidade social e 

a autonomia, procurando preservar o propósito de uma formação humanista, conforme 

menciona a Missão da instituição. 

As políticas institucionais estimulam a interação entre a graduação e pós-graduação 

com os projetos de iniciação científica, os eventos científico-culturais na área do conhecimento 

e as atividades acadêmico-cientifico-culturais. A cooperação com a comunidade se efetiva com 

projetos de extensão, no currículo através das disciplinas de formação básica, como exemplo 

a Filosofia, Sociologia, Antropologia e Relações Éticos Raciais, Responsabilidade Social e 

Direitos Humanos, nas monografias, nos trabalhos de conclusão de curso, e estágios 

curriculares e extracurriculares. 

O ensino, pesquisa e extensão se relacionam com as políticas de parcerias por meio 

da adesão a convênio, bolsas de estudos e de trabalho, monitorias, PROUNI, FIES, ESCOLA 

DA FAMÍLIA e outros. 

A instituição investe na manutenção da infraestrutura do campus e preservação dos 

espaços. As salas de aula são amplas, arejadas e iluminadas para bem acolher os estudantes 

de diferentes cursos, que facilita a aplicação da política de integração do discurso 

multidisciplinar. Assim, também os investimentos abrangem ambientes de aprendizagem 

personalizados com laboratórios, analise clínica, farmácia escola, laboratório indústria 

farmacêutica e outros para garantir a aplicação das práticas de ensino e o desenvolvimento 

das habilidades profissionais. 

A gestão da aprendizagem valoriza a relação docente/estudante no aprender a 

aprender, ancorando o ensino e a aprendizagem no desempenho da prática pedagógica e no 

preparo prévio do estudante para o encontro pedagógico em na sala de aula. Estimulam a 

credibilidade às competências e habilidades construídas ao longo do curso, na 

transversalidade entre as disciplinas básicas, as disciplinas comuns de cada Centro e 

específicas que compõem conjunto no currículo do curso. 

O curso de Farmácia do Centro Universitário Central Paulista (UNICEP) busca formar 

profissionais farmacêuticos cidadãos, com domínio dos conhecimentos e habilidades 

indispensáveis ao exercício profissional, aptos a refletir e atuar com autonomia intelectual, de 
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forma ética, contribuindo para a construção de uma sociedade mais justa. Os futuros 

farmacêuticos estarão capacitados a atuar individualmente ou a integrar equipes 

multidisciplinares, agindo de forma interdisciplinar, com possibilidades concretas de interferir e 

modificar a realidade social do país e da região. Os profissionais poderão atuar em todas as 

áreas da Ciência farmacêutica, buscando prevenir e promover a saúde frente aos diferentes 

problemas da sociedade, desenvolvendo assistência farmacêutica individual e/ou coletiva, 

além de ocupar seu espaço profissional em gerenciamento técnico e laudos laboratoriais.  

Ao preparar os estudantes para atuar dessa forma, o Curso busca garantir, no 

município e na região, a confiabilidade e a visibilidade necessárias ao permanente crescimento 

profissional da categoria. 

No âmbito do curso, as políticas institucionais que definem a organização acadêmica, 

didática e pedagógica do currículo, atende os seguintes princípios educacionais: o estudante 

como sujeito da construção do conhecimento, o compromisso docente com o planejamento do 

ensino, os componentes disciplinares, abrangendo competências e habilidades conceituais, 

procedimentais e atitudinais, a avaliação como mecanismo de constatação do nível de 

aprendizagem do estudante e desenvolvimento de conhecimentos e habilidades 

imprescindíveis para a formação profissional. 

O trabalho acadêmico é legitimado pela proposta educacional no seu conjunto de 

fundamentos teóricos e práticos considera o trabalho: 

Docente: Elaboração, com antecedência, do plano de ensino e plano da aula para ser 

disponibilizado para estudantes no início de cada semestre, preparação de material para 

atividade de orientação prévia ao estudante e elaboração de avaliações periódicas a fim de 

avaliar o desempenho de cada estudante. 

Discente: Preparação prévia para o encontro pedagógico em sala de aula, através da 

realização de atividades para antecipar a compreensão de conteúdos, participação ativa 

durante a aula como estratégia de aprendizagem. Incentivo ao estudante no desenvolvimento 

de atividades científicas e iniciação científica, uma vez que o UNICEP, conta com o CENIP 

(Centro Integrado de Pesquisa) comtemplado com 13 bolsas de iniciação científica por ano 

além de oferecer o programa de iniciação científica voluntária. 

Institucional: manutenção de infraestrutura para o desenvolvimento da metodologia, 

oferta de formação continuada como auxilio ao desempenho profissional do docente, estímulo 

para inovação didática da prática docente, de forma a ultrapassar o processo de reprodução 

de informação dos conteúdos, a fim de favorecer o relacionamento de uma informação com a 

outra (interdisciplinaridade). 
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Atividades de extensão: voltada ao atendimento ao público, orientando-os na 

prevenção de doenças como diabetes, colesterol, triglicérides e hipertensão arterial e 

aplicando a assistência farmacêutica incluindo orientações para o uso correto e racional de 

medicamentos.  

Cursos de Extensão: Incentivo aos docentes a ministrar cursos de extensão voltados à 

área farmacêutica. 

 

3.2 Missão 

A Biomedicina, no Brasil, está completando neste ano de 2009, 43 anos de existência. 

De sua origem até os dias atuais, o curso sofreu diversas modificações curriculares, ampliando 

a suas habilitações e qualificando seus profissionais na área de saúde. 

O curso de Biomedicina do Centro Universitário Central Paulista (UNICEP) busca 

formar profissionais Biomédicos cidadãos, com domínio dos conhecimentos e habilidades 

indispensáveis ao exercício profissional, aptos a refletir e atuar com autonomia intelectual, de 

forma ética, contribuindo para a construção de uma sociedade mais justa. Os futuros 

Biomédicos deverão estar capacitados a atuar individualmente ou a integrar equipes 

multidisciplinares, agindo de forma interdisciplinar, com possibilidades concretas de interferir e 

modificar a realidade social do país e da região de forma a prevenir e promover a saúde frente 

aos diferentes problemas da sociedade, desenvolvendo assistência individual e/ou coletiva, 

além de ocupar seu espaço profissional em gerenciamento técnico e laudos laboratoriais.  

Embora o curso de Biomedicina do Unicep esteja voltado com enfoque específico para 

habilitação em Análises Clínicas, a grade foi cuidadosamente montada para contemplar todas 

as áreas de habilitação, buscando criar oportunidades de aprendizados em todas as diversas 

área de atuação do Biomédico. 

3.3 Concepção do Curso 

O curso de Biomedicina teve seu início no ano de 1966, quando diversas Escolas de 

Medicina propuseram a formação de profissionais para atuarem como docentes e 

pesquisadores nas diversas especialidades da área biomédica, particularmente àquelas da 

área básica e não clínica, bem como nos serviços de diagnóstico e terapêutica, tais como: 

análises clínicas, hematológicas, citologia e radiologia.  

Ocorreu que na segunda Reunião Anual da Sociedade Brasileira para Progresso da 

Ciência, realizada em Curitiba em novembro de 1950, foram apresentadas as idéias básicas 

que deveriam orientar os cursos de graduação e pós-graduação em Ciências Biomédicas. 

Posteriormente, em dezembro de 1950, foi convocada uma reunião para discutir o assunto, em 
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que participaram representantes da Escola Paulista de Medicina, da Universidade de São 

Paulo, do Instituto Butantã e do Instituto Biológico. 

O objetivo do curso de Biomedicina era o de formação de profissionais biomédicos para 

atuarem como docentes especializados nas disciplinas básicas das escolas de medicina e de 

odontologia, bem como de pesquisadores científicos nas áreas de ciências básicas, e com 

conhecimentos suficientes para auxiliarem pesquisas nas áreas de ciências aplicadas.  

Com a federalização da Escola Paulista de Medicina (EPM) e com a entrada em vigor 

da Lei 4024 de 1961, que estabelecia as Diretrizes e Bases da Educação Nacional o 

Regimento da Escola Paulista de Medicina foi modificado, sendo aprovado pelo então 

Conselho Federal de Educação em 8 de julho de 1965.  

Neste novo regimento previa-se, no capítulo III, a organização de um curso de 

Graduação Biomédica e, no capítulo IV, que trata dos cursos de pós-graduação, estabelecia-

se a criação do curso de doutorado em Ciências Biomédicas, não somente para os graduados 

em Ciências Biomédicas, como para egressos de outros cursos de graduação, a juízo do 

Conselho Departamental da instituição.  

Partindo-se da convicção de que existia um mercado nacional para tais especialistas, o 

Conselho Departamental da EPM tratou de obter condições para colocar em funcionamento o 

curso de graduação, o de mestrado e o de doutorado em Ciências Biomédicas que, em linhas 

gerais, se destinaria à preparação de especialistas, pesquisadores e docentes neste campo 

das ciências.  

Terminada a 4ª série do curso de graduação, o aluno poderia seguir carreira não 

universitária, trabalhando em indústrias de fermentação, alimentação, farmacêutica, 

laboratórios de análises biológicas e de controle biológico, institutos biológicos e laboratórios 

de anatomia patológica. 

Por meio do Parecer nº. 571/66 do extinto Conselho Federal de Educação, 

estabeleceu-se o mínimo de conteúdo e de duração dos currículos de bacharelado em 

Ciências Biológicas – Modalidade Médica, exigíveis para admissão aos cursos de mestrado e 

doutorado no mesmo campo de conhecimento, a serem credenciados por este Órgão.  

De acordo com este Parecer, ficam determinadas as atividades nos trabalhos 

laboratoriais aplicados à Medicina, existindo, de outra parte, amplo mercado de trabalho para 

pessoal cuja formação inclua sólida base científica, que tenha o comportamento e espírito 

crítico amadurecidos, de preferência no convívio universitário, e que pretenda dedicar-se à 

realização de tarefas laboratoriais vinculadas às atividades médicas. A aparelhagem 

necessária a essas tarefas se tornou cada vez mais complexa, e a sua substituição por 

equipamento mais aperfeiçoado ocorreu ao fim de prazos cada vez menores.  
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Os encarregados desses trabalhos, por isso mesmo, não poderiam ser simples 

operadores que desconhecessem os fundamentos científicos do que estavam realizando. Para 

a formação de pessoal com essas características, o extinto Conselho Federal de Educação 

atendeu à solicitação de várias escolas médicas do País, fixando no Parecer nº. 571/66 e, 

posteriormente, no Parecer nº. 107/70, de 4 de fevereiro, os mínimos de conteúdo e de 

duração dos cursos de bacharelado em Ciências Biológicas - modalidade médica.  

Rapidamente, após a publicação do Parecer nº. 571/66, houve a implantação do 

primeiro curso na Escola Paulista de Medicina em março de 1966, (com aula inaugural 

ministrada pelo Professor Leal Prado, quase 16 anos após a apresentação inicial da idéia), e 

na Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ), novos cursos, (então com os nomes de 

Ciências Biológicas - Modalidade Médica ou Biologia Médica) tiveram início, em 1967, na 

Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto (USP) e Faculdade de Ciências Médicas e 

Biológicas de Botucatu (UNESP). 

A atuação dos biomédicos junto aos órgãos governamentais (Ministério da Educação, 

Ministério do Trabalho), à classe política (Câmara dos Deputados e Senado Federal) e a busca 

dos seus direitos culminou na Exposição Interministerial (Saúde, Educação, Trabalho), que 

elaborou o Projeto de Lei nº. 1660/75. Foi realizado um árduo trabalho na Câmara dos 

Deputados por formados, acadêmicos e instituições de Biomedicina. O referido projeto foi 

aprovado na Câmara dos Deputados, com emendas, e no Senado Federal foi substituído pelo 

de número 101/77, do então senador Jarbas Passarinho, o qual possibilitava, além da 

regulamentação da profissão de Biomédico, a profissão de Biólogo. 

O Decreto nº. 90.875, de 30 de janeiro de 1985, a que se refere a Lei 5.645, de 10 de 

dezembro de 1970. Art. 1º incluiu no Grupo “Outras Atividades de Nível Superior”, estruturado 

pelo Decreto nº. 72.493, de 19.07.1973, com as alterações posteriores, a Categoria Funcional 

de Biomédico.  

Em 16 de junho de 1988, a Portaria nº. 1.425, da Secretaria de Administração Pública, 

enquadrou o Biomédico no Serviço Público Federal, aprovando as especificações de classe da 

categoria funcional, código MS-942 ou LT-NS-942.  

Em 89, foram publicadas as Resoluções nº. 19, 20, 21 e 22, do Conselho Federal de 

Biomedicina, criando os Conselhos Regionais de Biomedicina da Primeira, Segunda, Terceira 

e Quarta Região, respectivamente, tendo como objetivo atender os interesses da profissão e 

incrementar a supervisão e a fiscalização do exercício profissional em nível regional. 

O Curso de Biomedicina do Centro Universitário Central Paulista está sendo criado e 

recebe sua primeira turma, no período diurno e noturno, em fevereiro de 2007, buscando 

formar um profissional tecnicamente preparado, atualizado e comprometido com a construção 

de novos conhecimentos nas áreas afins a sua atuação, visando à promoção, à proteção e à 
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recuperação da saúde humana. A proposta da seqüência curricular buscou atender o disposto 

nas diretrizes curriculares do MEC2 bem como as necessidades do mercado de trabalho do 

futuro profissional.  

O Projeto Pedagógico como diretriz do curso foi concebido a partir de reflexões 

coletivas e o compromisso de ser ele o instrumento de ação educacional, não só relativo ao 

curso, mas, também do trabalho pedagógico da instituição. 

Procura-se no dia-a-dia concretizar a filosofia educacional dos educadores norteando-

se por uma prática educativa coerente, sólida nos conhecimentos, nas vivências e em 

abordagens contemporâneas de formação pertinentes e compatíveis com referências 

nacionais e internacionais.  

A elaboração e a execução do projeto pedagógico representam para os educadores um 

grande desafio, considerando a pretensão do curso em levar os alunos a aprender a aprender, 

aprender a ser, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a conhecer, de modo a 

capacitá-los como profissional com autonomia e discernimento para assegurar a integralidade 

da atenção e a qualidade e humanização do atendimento prestado aos indivíduos, família e 

comunidade. 

Assim sendo, são imprescindíveis as seguintes diretrizes: 

 Diálogo permanente; 

 Observação constante do entorno; 

 Engajamento coletivo em práticas sociais; 

 Autocrítica das práticas educativas; 

 Articulações com o contexto social; 

 Comprometimento profissional; 

 Avaliação permanente; 

 Preocupação com a formação continuada. 

 

O desafio de oferecer vagas em período noturno é parte do projeto do curso, como 

formas de possibilitar maior inclusão educacional e social àqueles que têm necessidade de 

manter seus empregos/trabalhos em horário comercial, oferecendo oportunidade de buscarem 

formação superior em horário não comercial. 
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3.4 Temática Interdisciplinares voltadas à formação cidadã   

 
Como instituição comunitária voltada para a formação do ser humano o UNICEP vem 

ao encontro das exigências legais ao propor uma abordagem interdisciplinar e de caráter 

permanente aos seguintes temas: Questões Étnico-Raciais, Educação Ambiental e Direitos 

Humanos. O  UNICEP entende que tais temas devem transcender o ambiente acadêmico-

profissional de formação do estudante, uma vez que são importantes para a realidade 

contemporânea. Para isso, tais temáticas devem ser vistas numa perspectiva plural, crítica e 

integradora, com vistas à formação de um profissional ético, competente e comprometido com 

a sociedade em que vive.  

Assim, esses três temas vêm sendo trabalhados sistematicamente dentro do  conteúdo 

programático das disciplinas, como Filosofia, Sociologia, Antropologia e Relações étnico Racial 

e História da Cultura Afro Brasileira e Indígena, Projeto Integrado Multidisciplinar II – Meio 

Ambiente e Responsabilidade Social. Cada uma dessas temáticas apresenta abordagem 

específica dentro das respctivas disciplinas, e são,  atualizada periodicamente pela 

coordenação e NDE, sendo capturados o âmago e a essência da formação cidadã.  

Além disso, para garantir que temas tão importantes e inegavelmente presentes no 

cotidiano não fiquem circunscritos apenas ao contexto de sala de aula, o UNICEP, através de 

seus programas de extensão, promove outras ações institucionais abrangentes e que 

extrapolam os muros da universidade, como os programas de Pró-Saúde e iniciação científica 

e com atividades específicas (palestras, minicursos e/ou mesas-redondas) voltadas à 

discussão dos temas “Sustentabilidade”, “Direitos Humanos” e “Questões Étnico-Raciais”. 

(Comissão Permanente de Apoio às Políticas Institucionais). 

  

Pesquisa e Extensão:  

 

• Descarte de medicamentos 

• Empresa verde e sustentabilidade;  

• Lixo eletrônico.  

Farmácia Solidária 

 

Os Editais, para que docentes e estudantes possam se candidatar ao desenvolvimento 

de projetos de pesquisa, são baixados anualmente pelo site do UNICEP atrvés do CENIP, com 

bolsas PIBIC/CNPq no primeiro semestre do ano, com o prazo de execução de 12 meses, 

contados a partir de 1º de agosto. Para o ano de 2015, os temas do desenvolvimento da 
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pesquisa também contemplam Direitos Humanos, Meio Ambiente e Educação para as 

relações Étnico-Raciais.   

Além das ações apresentadas até este ponto, outras mais específicas a cada uma das 

três temáticas encontram-se elencadas a seguir.   

  

3.4.1 Educação das Relações Étnico Raciais   
 

Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das Relações Étnico-raciais e para o 

Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena , nos termos da Lei Nº 9.394/96, com a 

redação dada pelas Leis Nº 10.639/2003 e N° 11.645/2008, e da Resolução CNE/CP N° 

1/2004, fundamentada no Parecer CNE/CP Nº 3/2004. 

 

Política das Relações Étnico-Raciais e História e Cultura Afro-Brasileira, Africana e 

Indígena  

  

O UNICEP – Centro Universitário Central Paulista é uma instituição de ensino que está 

em processo de melhoria contínua para a qualidade do atendimento disponibilizado pelos seus 

serviços educacionais. Em função disso, busca consolidar sua eficácia institucional e sua 

efetividade acadêmica e social. Para tanto, há uma Comissão Permanente de Apoio às 

Políticas Institucionais (COPAPI), aprova por Portaria Normativa n. 006/2015, de 1 de junho de 

2015. A COPAPI orienta as normas e regras gerais da IES, bem como, tem por objetivo geral 

diagnosticar, avaliar e implementar as adequações necessárias para atender às novas 

exigências com relação às políticas institucionais a serem concretizadas nessa instituição, e 

que vão ao encontro das necessidades propostas pelo Sistema Nacional de Avaliação da 

Educação Superior (SINAES).  

Assim, a COPAPI formula diferentes políticas internas que garantam a efetividade da 

construção e desenvolvimento de ações voltadas para o compromisso público de prestar 

serviços de qualidade, na promoção de valores democráticos, no respeito às diferenças e a 

diversidade humana.  

Nesse sentido, o UNICEP tem como objetivo permanente e indissociável o 

desenvolvimento de ações que efetivem as políticas voltadas para a Acessibilidade Atitudinal, 

Física, Digital, nas Comunicações, nas Questões Pedagógicas, Étnico Raciais, 

Socioambientais, de Direitos Humanos na Adequação do Transporte, entre outras, como forma 

de garantir não apenas o acesso, mas também assegurar condições plenas de participação e 

aprendizagem de todos os estudantes.  



 
 

 
UNICEP – Coordenação do curso - 20/156 

 

Projeto Pedagógico do Curso de Biomedicina 

Segundo o Parecer CNE/CP nº 03/2004 a obrigatoriedade da inclusão de História e 

Cultura Afro-brasileira e Africana nos currículos, trata-se de decisão política, com fortes 

repercussões pedagógicas, inclusive na formação de docentes. Um dos argumentos incluídos 

no referido parecer define que no Brasil a presença da cultura negra e o fato de 45% da 

população brasileira ser composta de negros (de acordo com o senso IBGE), não tem sido 

suficientes para eliminar ideologias, desigualdades e estereótipos racistas, persistindo em 

nosso país um imaginário étnico racial, que privilegia a brancura e valoriza principalmente as 

raízes europeias da sua cultura, ignorando-se ou pouco valorizando as culturas indígena, 

africana e asiática.  

A política das relações étnico-raciais instituída pelo UNICEP está fundamentada no 

reconhecimento e valorização da história e cultura dos afro-brasileiros, asiáticos e indígenas, à 

diversidade da nação brasileira, ao igual direito à educação de qualidade, isto é, não apenas 

direito ao estudo, mas também a formação para a cidadania responsável pela construção de 

uma sociedade justa e democrática em consonância com a legislação pertinente.  

No UNICEP a maioria dos cursos superiores, inclusive o curso de Bacharelado em 

Farmácia possui, na sua matriz curricular, os conteúdos de Relações Étnico Raciais e História 

da Cultura e Afro Brasileira e Africana, sob responsabilidade de docentes capacitados e com 

formação nas áreas das Ciências Humanas e Sociais. A disciplina em questão é filosofia, 

sociologia, antropologia e relações Étnico Raciais e História da Cultura e Afro Brasileira e 

Indígena.  

Nessa perspectiva o Centro Universitário Central Paulista define seus objetivos no 

contexto das relações étnico-raciais fundamentados nos princípios estabelecidos pelas 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o 

Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana, fundamentada no Parecer CNE/CP nº3 

de 10 de março de 2004, e instituída pela Resolução CNE/CP nº 1, de 17 de junho de 2004 e 

Leis nº 10.639/2003 e nº 11.645/2008, que estabelecem as Diretrizes Curriculares Nacionais 

para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino da História e Cultura Afro-

Brasileira, Africana e Indígena. Neste contexto, o UNICEP objetiva promover a educação para:  

- o reconhecimento e valorização da identidade, história e cultura dos afro-brasileiros, 

bem como a garantia de reconhecimento e igualdade de valorização das raízes africanas da 

nação brasileira, ao lado das indígenas, europeias e asiáticas;  

- a divulgação e produção de conhecimentos, bem como de atitudes, posturas e 

valores que eduquem cidadãos quanto à pluralidade étnico-racial, tornando-os capazes de 

interagir e de negociar objetivos comuns que garantam, a todos, respeito aos direitos legais e 

valorização de identidade, na busca da consolidação da democracia brasileira.  

 



 
 

 
UNICEP – Coordenação do curso - 21/156 

 

Projeto Pedagógico do Curso de Biomedicina 

3.4.2 Políticas de Educação Ambiental   
 

(Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999 e Decreto Nº 4.281 de 25 de junho de 2002) 

 

O UNICEP – Centro Universitário Central Paulista é uma instituição de ensino que está 

em processo de melhoria contínua para a qualidade do atendimento disponibilizado pelos seus 

serviços educacionais. Em função disso, busca consolidar sua eficácia institucional e sua 

efetividade acadêmica e social. Para tanto, há uma Comissão Permanente de Apoio às 

Políticas Institucionais (COPAPI), aprova por Portaria Normativa n. 006/2015, de 1 de junho de 

2015. A COPAPI orienta as normas e regras gerais da IES, bem como, tem por objetivo geral 

diagnosticar, avaliar e implementar as adequações necessárias para atender às novas 

exigências com relação às políticas institucionais a serem concretizadas nessa instituição, e 

que vão ao encontro das necessidades propostas pelo Sistema Nacional de Avaliação da 

Educação Superior (SINAES).  

Assim, a COPAPI formula diferentes políticas internas que garantam a efetividade da 

construção e desenvolvimento de ações voltadas para o compromisso público de prestar 

serviços de qualidade, na promoção de valores democráticos, no respeito às diferenças e a 

diversidade humana.  

 Nesse sentido, o UNICEP tem como objetivo o desenvolvimento de ações que 

efetivem as políticas voltadas para a Acessibilidade Atitudinal, Física, Digital, nas 

Comunicações, nas Questões Pedagógicas, Étnico Raciais, Socioambientais, de Direitos 

Humanos na Adequação do Transporte, entre outras, como forma de garantir não apenas o 

acesso, mas também assegurar condições plenas de participação e aprendizagem de todos os 

estudantes.  

 O Centro Universitário Central Paulista – UNICEP, em cumprimento a sua missão de 

formar e sensibilizar cidadãos qualificados e comprometidos com o desenvolvimento pleno e 

sustentável do país, possui uma Política de Educação Ambiental (COPAPI, 2015). Esta política 

ambiental privilegia o ensino para a busca contínua de uma melhor relação entre o homem e o 

meio ambiente por meio de ações sustentáveis que visam uma melhor qualidade de vida, 

constituindo diretrizes e princípios que norteiam a implementação de instrumentos legais e 

institucionais de gestão e gerenciamento ambiental no âmbito da sustentabilidade.  

 A Política de Educação Ambiental do UNICEP, que define o comprometimento da IES 

com o meio ambiente, está fundamentada na Lei nº 9.795 de 27 de abril de 1999, que dispõe 

sobre a educação ambiental e institui a Política Nacional de Educação Ambiental e dá outras 

providências, regulamentada pelo Decreto nº 4.281, de 25 de junho de 2002 e pela Resolução 
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CNE/CP nº 02 de 15 de junho de 2012 que estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais 

para a Educação Ambiental.  

 Segundo o Artigo 1º da Lei nº 9.795 de 27 de abril de 1999, educação ambiental são 

os processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, 

conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio 

ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua 

sustentabilidade.  

 Para a construção institucional deste conhecimento, o UNICEP institui o órgão Gestor 

de sua Política de Educação Ambiental, NUGEA (Núcleo de Gestão Ambiental), que tem por 

função a coordenação e implementação das ações relacionadas ao Meio Ambiente definidas 

nesta política, compatível com a ISO 14001, além do ciclo PDCA (Planejar, Executar, Checar e 

Agir).  

Objetivos: Nessa perspectiva o Centro Universitário Central Paulista define seus 

objetivos no contexto da educação ambiental fundamentados nos princípios estabelecidos 

pelas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental, definida pela Resolução 

CNE/CP nº 02 de 15 de junho de 2012. Neste contexto, o UNICEP objetiva promover:  

- gestão e ações de ensino pesquisa e extensão orientadas pelos princípios e objetivos 

da Educação Ambiental;  

- integrar desenvolvimento econômico e tecnológico com a preservação ambiental;  

- sistematização dos preceitos definidos na Lei, bem como os avanços que ocorreram 

na área para que contribuam com a formação humana de sujeitos concretos que vivem em 

determinado meio ambiente, contexto histórico e sociocultural, com suas condições físicas, 

emocionais, intelectuais e culturais;  

- estimulação da reflexão crítica e propositiva da inserção da Educação Ambiental na 

formulação, execução e avaliação de projetos institucionais e pedagógicos;  

- a educação ambiental numa abordagem que considera a interface entre a natureza, a 

sociocultura, a produção, o trabalho, o consumo, superando a visão despolitizada, acrítica, 

ingênua e naturalista ainda muito presente na prática pedagógica das instituições de ensino.  

- gerenciar programas para redução do uso da água e energia;  

- atender as expectativas da comunidade acadêmica e da sociedade em geral;  

- evitar a poluição e contaminação ambiental;  

- preservar a natureza na IES e seu entorno.  

 No curso de Farmácia existe a disciplina de Projeto Integrado Muldisciplinar II e Meio 

Ambiente, que possibilita ao seu egresso a aquisição dos conhecimentos requeridos para que 

este tenha habilidades para: identificar recursos naturais renováveis e não-renováveis, e 

princípios do desenvolvimento sustentável; identificar os principais problemas ambientais 
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relacionados a gestão inadequada dos recursos naturais; e pesquisar informações sobre meio 

ambiente. 

 

3.4.3 Políticas de Direitos Humanos 
   

Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos , conforme disposto no 

Parecer CNE/CP N° 8, de 06/03/2012, que originou a Resolução CNE/CP N° 1, de 30/05/2012. 

 

O UNICEP – Centro Universitário Central Paulista é uma instituição de ensino que está 

em processo de melhoria contínua para a qualidade do atendimento disponibilizado pelos seus 

serviços educacionais. Em função disso, busca consolidar sua eficácia institucional e sua 

efetividade acadêmica e social. Para tanto, há uma Comissão Permanente de Apoio às 

Políticas Institucionais (COPAPI), aprova por Portaria Normativa n. 006/2015, de 1 de junho de 

2015. A COPAPI orienta as normas e regras gerais da IES, bem como, tem por objetivo geral 

diagnosticar, avaliar e implementar as adequações necessárias para atender às novas 

exigências com relação às políticas institucionais a serem concretizadas nessa instituição, e 

que vão ao encontro das necessidades propostas pelo Sistema Nacional de Avaliação da 

Educação Superior (SINAES).  

Assim, a COPAPI formula diferentes políticas internas que garantam a efetividade da 

construção e desenvolvimento de ações voltadas para o compromisso público de prestar 

serviços de qualidade, na promoção de valores democráticos, no respeito às diferenças e a 

diversidade humana.  

Nesse sentido, o UNICEP tem como objetivo permanente e indissociável o 

desenvolvimento de ações que efetivem as políticas voltadas para a Acessibilidade Atitudinal, 

Física, Digital, nas Comunicações, nas Questões Pedagógicas, Étnico Raciais, 

Socioambientais, de Direitos Humanos na Adequação do Transporte, entre outras, como forma 

de garantir não apenas o acesso, mas também assegurar condições plenas de participação e 

aprendizagem de todos os estudantes.  

A Política de Educação em Direitos Humanos do UNICEP está fundamentada na 

Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948; na Declaração das Nações Unidas sobre 

a Educação e Formação em Direitos Humanos (Resolução A/66/137/2011); na Constituição 

Federal de 1988; na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/1996); no 

Programa Mundial de Educação em Direitos Humanos (PMEDH 2005/2014), no Programa 

Nacional de Direitos Humanos (PNDH-3/Decreto nº 7.037/2009); no Plano Nacional de 

Educação em Direitos Humanos (PNEDH/2006); no Parecer CNE/CP 08/2012 homologado por 

despacho do Senhor Ministro de Estado da Educação, publicado no DOU de 30 de maio de 
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2012 e na Resolução CNE/CP 01/2012 que estabelece as Diretrizes Nacionais para Educação 

em Direitos Humanos, no Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos, bem como 

outros documentos nacionais e internacionais que visem assegurar o direito à educação a 

todos(as).  

Os Direitos Humanos são reconhecidos internacionalmente como um conjunto de 

direitos civis, políticos, sociais, econômicos, culturais e ambientais, sejam eles individuais, 

coletivos, transindividuais ou difusos, referem-se à necessidade de igualdade e de defesa da 

dignidade humana e, para a sua promoção, fundamentar-se-á nos seguintes princípios: 

dignidade humana; igualdade de direitos; reconhecimento e valorização das diferenças e das 

diversidades; laicidade do Estado; democracia na educação; transversalidade, vivência e 

globalidade; e sustentabilidade socioambiental (CNE, 2012).  

As profundas contradições que marcam a sociedade brasileira indicam a existência de 

graves violações destes direitos e com isso, a Educação em Direitos Humanos emerge como 

uma forte necessidade capaz de reposicionar os compromissos nacionais com a formação de 

sujeitos de direitos e de responsabilidades. Ela poderá influenciar na construção e na 

consolidação da democracia como um processo para o fortalecimento de comunidades e 

grupos tradicionalmente excluídos dos seus direitos (CNE/CP 8, 2012).  

Para tanto estabelecerá como princípios aqueles contidos nas Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação Ambiental, definida no art. 4º da Resolução CNE/CP nº 01 de 30 

de maio de 2012 como processo sistemático e multidimensional, orientador da formação 

integral dos sujeitos de direitos, articulando-se às seguintes dimensões:  

I - apreensão de conhecimentos historicamente construídos sobre direitos humanos e a 

sua relação com os contextos internacional, nacional e local;  

II - afirmação de valores, atitudes e práticas sociais que expressem a cultura dos 

direitos humanos em todos os espaços da sociedade;  

III - formação de uma consciência cidadã capaz de se fazer presente em níveis 

cognitivo, social, cultural e político;  

IV - desenvolvimento de processos metodológicos participativos e de construção 

coletiva, utilizando linguagens e materiais didáticos contextualizados; e  

V - fortalecimento de práticas individuais e sociais que gerem ações e instrumentos em 

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

das diferentes formas de violação de direitos.  

A inserção dos conhecimentos referentes à Educação em Direitos Humanos será feita 

de forma mista, ou seja, pela transversalidade (na abordagem interdisciplinar e na relação 

entre teoria e prática) e como conteúdo específico nas disciplinas já existentes na matriz 

curricular, abrangendo o ensino (cursos e suas atividades curriculares), a pesquisa (criação de 
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núcleos de estudos e pesquisas com atuação em temáticas como violência, direitos humanos, 

segurança pública, criança e adolescente, relações de gênero, identidade de gênero, 

diversidade de orientação sexual, diversidade cultural, dentre outros), a extensão (atendimento 

de demandas não só formativas, mas também através da aproximação com os segmentos 

sociais em situação de exclusão social e violação de direitos, assim como os movimentos 

sociais e a gestão pública) e a gestão (incorporação na cultura e gestão organizacional, no 

modo de mediação de conflitos, na forma de lidar e reparar processos de violações através de 

ouvidorias e comissões de direitos humanos, na representação institucional e intervenção 

social junto às esferas públicas de cidadania, a exemplo da participação das IES em 

conselhos, comitês e fóruns de direitos e políticas públicas).  

Nessa perspectiva, o Centro Universitário Central Paulista objetiva a construção de 

uma sociedade que valorize e desenvolva condições para a garantia da dignidade humana, 

através de processos de promoção, proteção, defesa e aplicação na vida cotidiana e cidadã de 

sujeitos de direitos e de responsabilidades individuais e coletivas.  

Tem por escopo principal uma formação ética, crítica e política. A primeira se refere à 

formação de atitudes orientadas por valores humanizadores, como a dignidade da pessoa, a 

liberdade, a igualdade, a justiça, a paz, a reciprocidade entre povos e culturas, servindo de 

parâmetro ético-político para a reflexão dos modos de ser e agir individual, coletivo e 

institucional. A formação crítica diz respeito ao exercício de juízos reflexivos sobre as relações 

entre os contextos sociais, culturais, econômicos e políticos, promovendo práticas 

institucionais coerentes com os Direitos Humanos. A formação política deve estar pautada 

numa perspectiva emancipatória e transformadora dos sujeitos de direitos. Sob esta 

perspectiva promover-se-á o empoderamento de grupos e indivíduos, situados à margem de 

processos decisórios e de construção de direitos, favorecendo a sua organização e 

participação na sociedade civil. Vale lembrar que estes aspectos tornam-se possíveis por meio 

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

bem como destes em suas relações com o Estado. (CNE, 2012, p. 9).  

No curso de Bacharelado em Farmácia do UNICEP há preocupação fundamental com 

a formação ética e cidadã dos seus egressos como previsto no seu Projeto Pedagógico. Nesse 

sentido, o tema Direitos Humanos é abordado na disciplina intitulada “Responsabilidade Social 

e Direitos Humanos”.  
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3.4.4 Libras    
 

O curso Farmácia possui na sua matriz curricular a disciplina LIBRAS, como disciplina 

optativa (5º semestre), em que os estudantes fazem uma eleição dentre as opções ofertadas e 

contempladas no seu Projeto Pedagógico.  

 A UNICEP possui docentes e intérpretes de LIBRAS em seu quadro de funcionários 

para atender as demandas necessárias, atendendo plenamente o Decreto n. 5626/2005 que 

regulamenta a Lei no 10.436, de 24 de abril de 2002, e o art. 18 da Lei no 10.098, de 19 de 

dezembro de 2000. 

 

3.4.5 Condições de acesso para pessoas com deficiência e/ou mobilidade 
reduzida (Dec. N° 5.296/2004, com prazo de implantação das condições até 
dezembro de 2008) 
 

A UNICEP possui uma Comissão Permanente de Apoio às Políticas Institucionais 

(COPAPI) que criou políticas e diretrizes sobre a Educação Especial como uma área de 

conhecimento destinada à discussão dos temas relacionados à pessoa com deficiência, como 

também, das pessoas com necessidades especiais. É por meio dela que devem se orientar 

todas as iniciativas voltadas para a acessibilidade como forma de assegurar o direito das 

pessoas com deficiência.  

Os princípios e diretrizes, discutidos e apresentados na Convenção Sobre os Direitos 

das Pessoas com Deficiência (ONU, 2006), assim como, os Decretos n°. 186/2008, 

6.949/2009, 5.296/2004, 5.626/2005 e 7.611/2011; e a Portaria n. 3.284/2003 são documentos 

balizadores para a elaboração das políticas que devem ser desenvolvidas em busca do 

atendimento às necessidades especiais que se apresentem (PROGRAMA INCLUIR - 

ACESSIBILIDADE NA EDUCAÇÃO SUPERIOR SECADI/SESu, 2013).  

A Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva 

(MEC/2008), que define a Educação Especial como modalidade transversal a todos os níveis, 

etapas e modalidades, têm como função e objetivo disponibilizar recursos e serviços de 

acessibilidade e o atendimento educacional especializado, complementar a formação dos 

estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades 

(superdotação). O acesso a um sistema educacional inclusivo em todos os níveis pressupõe a 

adoção de medidas de apoio específicas para garantir as condições de acessibilidade, 

necessárias à plena participação e autonomia dos estudantes com deficiência, em ambientes 

que maximizem seu desenvolvimento acadêmico e social.  
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É nesse sentido que devem ser estruturados dentro do espaço comum o atendimento 

às demandas de acessibilidade, sejam elas: barreiras físicas, pedagógicas, atitudinais, nas 

comunicações e informações, nos ambientes, instalações, equipamentos e materiais didáticos.  

"[...] a fim de possibilitar às pessoas com deficiência viver de forma independente e participar 

plenamente de todos os aspectos da vida, os Estados Partes tomarão as medidas apropriadas 

para assegurar às pessoas com deficiência o acesso, em igualdade de oportunidades com as 

demais pessoas, ao meio físico, ao transporte, à informação e comunicação, inclusive aos 

sistemas e tecnologias da informação e comunicação, bem como a outros serviços e 

instalações abertos ao público ou de uso público, tanto na zona urbana como na rural”. 

(ONU,2006, s/n)  

Assegurar que as demandas de acessibilidade sejam concretizadas é fator primordial para que 

o acesso dos(as) estudantes público alvo da educação especial e de toda comunidade 

acadêmica, possibilitando a transformação dos sistemas educacionais em sistemas 

educacionais inclusivos, indo ao encontro aos preceitos estabelecidos durante as Conferências 

Nacionais de Educação – CONEB/2008 e CONAE/2010.  

Tendo como alicerce o modelo social, deve se ter claro que as pessoas com deficiência 

são aquelas caracterizadas com algum impedimento permanente ou temporário de natureza 

física, sensorial e intelectual, e que dessa forma, podem de alguma maneira em interação com 

as barreiras atitudinais e ambientais, serem tolhidas de participarem em igualdade de 

condições com as demais pessoas.  

A deficiência não pode ser confundida com uma doença ou invalidez, e por esse 

motivo, as ações e políticas desenvolvidas não devem se restringir ao caráter clínico e 

assistencial.  

 “A inclusão das pessoas com deficiência na educação superior deve assegurar-lhes, o direito 

à participação na comunidade com as demais pessoas, as oportunidades de desenvolvimento 

pessoal, social e profissional, bem como não restringir sua participação em determinados 

ambientes e atividades com base na deficiência. Igualmente, a condição de deficiência não 

deve definir a área de seu interesse profissional. Para a efetivação deste direito, as IES devem 

disponibilizar serviços e recursos de acessibilidade que promovam a plena participação dos 

estudantes”. (Programa Incluir, 2013, s/n)  

   A acessibilidade arquitetônica/física (NBR 9050/2004 da ABNT) de todos os ambientes 

é ponto crucial para que o direito de ir e vir com segurança e autonomia seja garantido para 

todos os estudantes e demais membros da comunidade acadêmica e sociedade em geral. 

Cumprir as Normas de acessibilidade nesse caso é independente da matricula de estudante 

com deficiência na IES (Decreto No. 5.296/2004).  
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Diferentes recursos e serviços de acessibilidade devem ser disponibilizados, para que 

seja garantida às necessidades específicas do estudante com deficiência ou necessidade 

especial, destacando-se o tradutor e intérprete de Língua Brasileira de Sinais, guia intérprete, 

equipamentos de tecnologia assistida e materiais pedagógicos acessíveis. Assim, as 

condições de acessibilidade à comunicação e aos materiais pedagógicos se efetivam mediante 

demanda desses recursos e serviços pelos estudantes com deficiência, matriculados na IES e 

pelos participantes nos processos de seleção para ingresso e atividades de extensão 

desenvolvidas pela instituição.  

A IES é a responsável direta na manutenção da qualidade de seu atendimento de 

serviços e recursos em todas as suas atividades acadêmicas e administrativas. Para tanto é 

primordial o desenvolvimento de diferentes ações inclusivas que contemplem o ensino, 

pesquisa e extensão universitária.  

  

São objetivos da política institucional de acessibilidade  

 1. Desenvolver práticas educativas de forma continuada junto aos acadêmicos do Centro 

Universitário Central Paulista – UNICEP, como forma de assegurar o acesso e a igualdade de 

oportunidades a todos os estudantes sem distinção;  

 2. Conscientizar estudantes e a comunidade acadêmica como um todo com relação à possível 

existência de preconceitos atitudinais com relação à pessoa com deficiência e transtorno 

global de desenvolvimento;  

 3. Assegurar às pessoas com deficiência o acesso e permanência independente dentro do 

Campus e em seu entorno, por meio da retirada ou adaptação de diferentes barreiras físicas e 

arquitetônicas;  

 4. Disponibilizar serviços e recursos de acessibilidade que promovam a plena participação dos 

estudantes com deficiência nos diferentes locais disponíveis para o desenvolvimento 

acadêmico. 

 

3.4.6. Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista , 
conforme disposto na Lei N° 12.764, de 27 de dezembro de 2012. 
 

A UNICEP possui uma Comissão Permanente de Apoio às Políticas Institucionais 

(COPAPI) cujos objetivos são: desenvolver práticas educativas de forma continuada junto aos 

discentes, docentes e funcionários, como forma de assegurar o acesso e a igualdade de 

oportunidades a todos os estudantes sem distinção; conscientizar estudantes e a comunidade 

acadêmica em relação à possível existência de preconceitos atitudinais com relação à pessoa 

com deficiência e/ou com transtorno global de desenvolvimento; assegurar às pessoas com 
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deficiência o acesso e permanência independente dentro do Campus e em seu entorno, por 

meio da retirada ou adaptação de diferentes barreiras físicas e arquitetônicas; disponibilizar 

serviços e recursos de acessibilidade que promovam a plena participação dos estudantes com 

deficiência nos diferentes locais disponíveis para o desenvolvimento acadêmico.  

A UNICEP acredita que a Educação Especial é uma área de conhecimento destinada à 

discussão dos temas relacionados à pessoa com deficiência, como também, das pessoas com 

necessidades especiais. É por meio dela que devem se orientar todas as iniciativas voltadas 

para a acessibilidade como forma de assegurar o direito das pessoas com deficiência.  

Os princípios e diretrizes, discutidos e apresentados na Convenção Sobre os Direitos 

das Pessoas com Deficiência (ONU, 2006), assim como, os Decretos n°. 186/2008, 

6.949/2009, 5.296/2004, 5.626/2005 e 7.611/2011 e a Lei n. 12.764/2012, que institui a Política 

Nacional de Proteção dos direitos das Pessoas com Transtorno de Espectro Autista; e altera o 

3º. Artigo 98 da Lei N.o 8.112, de 11 de dezembro de 1990. Todos esses decretos e leis são 

documentos balizadores para a elaboração das políticas que devem ser desenvolvidas em 

busca do atendimento às necessidades especiais que se apresentem (PROGRAMA INCLUIR - 

ACESSIBILIDADE NA EDUCAÇÃO SUPERIOR SECADI/SESu, 2013 e LEI N. 13.146, de 6 de 

julho de 2015).  

A Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva 

(MEC/2008), que define a Educação Especial como modalidade transversal a todos os níveis, 

etapas e modalidades, têm como função e objetivo disponibilizar recursos e serviços de 

acessibilidade e o atendimento educacional especializado, complementar a formação dos 

estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades 

(superdotação). O acesso a um sistema educacional inclusivo em todos os níveis pressupõe a 

adoção de medidas de apoio específicas para garantir as condições de acessibilidade, 

necessárias à plena participação e autonomia dos estudantes com deficiência, em ambientes 

que maximizem seu desenvolvimento acadêmico e social.  

A deficiência não pode ser confundida com uma doença ou invalidez, e por esse 

motivo, as ações e políticas desenvolvidas não devem se restringir ao caráter clínico e 

assistencial.  

“A inclusão das pessoas com deficiência na educação superior deve assegurar-lhes, o direito à 

participação na comunidade com as demais pessoas, as oportunidades de desenvolvimento 

pessoal, social e profissional, bem como não restringir sua participação em determinados 

ambientes e atividades com base na deficiência. Igualmente, a condição de deficiência não 

deve definir a área de seu interesse profissional. Para a efetivação deste direito, as IES devem 

disponibilizar serviços e recursos de acessibilidade que promovam a plena participação dos 

estudantes”. (Programa Incluir, 2013, s/n)  
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Diferentes recursos e serviços de acessibilidade devem ser disponibilizados, para que 

seja garantida às necessidades específicas do estudante com deficiência ou necessidade 

especial, destacando-se o tradutor e intérprete de Língua Brasileira de Sinais, guia intérprete, 

equipamentos de tecnologia assistida e materiais pedagógicos acessíveis. Assim, as 

condições de acessibilidade à comunicação e aos materiais pedagógicos se efetivam mediante 

demanda desses recursos e serviços pelos estudantes com deficiência, matriculados na IES e 

pelos participantes nos processos de seleção para ingresso e atividades de extensão 

desenvolvidas pela instituição.  

A IES é a responsável direta na manutenção da qualidade de seu atendimento de 

serviços e recursos em todas as suas atividades acadêmicas e administrativas. Para tanto, é 

primordial o desenvolvimento de diferentes ações inclusivas que contemplem o ensino, 

pesquisa e extensão universitária.  

No curso de Graduação em Farmácia do UNICEP há preocupação fundamental com a 

questão da Proteção dos Direitos da Pessoa com necessidades especiais, dos seus egressos 

como previsto no seu Projeto Pedagógico. Nesse sentido, o tema Proteção dos Direitos da 

Pessoa com Transtorno do Espectro Autista pode ser abordado pela disciplinas, 

Responsabilidade Social e Direitos Humanos.  

 

 

3.4.7 Integração do curso com o sistema local e regional de saúde /SUS 
 

 
A integração do curso com o sistema de saúde ocorre tanto nas disciplinas teóricas 

quanto nas atividades práticas de estágio supervisionado. 

O curso de Biomedicina do UNICEP realiza uma integração com o Sistema Único de 

Saúde desde o ciclo comum. Os estudantes adquirem conhecimento sobre o SUS nas 

disciplinas de Epidemiologia e Saúde Coletiva, Projeto Integrado Multidisciplinar e por meio 

dos Estágios Supervisionados. Nos estágios supervisionados, permitem a integração com o 

sistema local e regional de saúde e o SUS, por meio de convênios firmados com a Secretaria 

Municipal de Saúde para a realização de estágio análises clínicas. O estágio realizado em na 

Santa Casa permite a integração com o SUS no âmbito hospitalar. 

A integração é formalizada mediante Termo de Compromisso de Estágio celebrado 

entre o estudante e a Instituição concedente, com a mediação do UNICEP, nos termos do 

Acordo de Cooperação entre as duas entidades.  

A relação estudantes/docente é específica, uma vez que o sistema de estágio é 

realizado na forma de rodízio, para alocação dos estudantes nos diferentes campos de estágio 
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e o cumprimento da carga horária em regime de 8 horas diárias, permitindo que grupos 

pequenos de estudantes façam estágio em cada unidade, sob supervisão do docente. 

Considerando a distribuição dos estudantes pelos diferentes campos de estágio, 

mediante Acordo de Cooperação entre o UNICEP e as entidades Prefeitura Municipal de São 

Carlos e Santa Casa de Misericórdia de São Carlos, cada grupo de estagiários responsabiliza-

se pelo acompanhamento da demanda de pacientes nas instituições.  

Nas Unidades Básicas de Saúde os estudantes realizam atividades de orientação em 

sala de espera, participação em atividades educativas em grupo (junto à equipe 

multidisciplinar) e atendimento (sob supervisão docente) dos pacientes encaminhados pela 

equipe médica da unidade, além das atividades diárias de um farmacêutico como recebimento 

de receitas, dispensação de medicamentos e assistência farmacêutica, sob supervisão do 

farmacêutico responsável. 

Na Santa Casa os estudantes, além do acompanhamento das atividades de rotina de 

planejamento, produção e distribuição de medicamentos, acompanham os pacientes do SUS, 

realizando atividades de diagnóstico e verificação de exames laboratoriais 

A Relação estudantes/usuário foi calculada de acordo com o número médio de 

atendimentos realizado por cada estagiário. O atendimento estudante/usuário acontece 

sempre sob supervisão do biomédico ou responsável da unidade receptora e/ou docente 

supervisor e é pautado nos princípios éticos da formação e atuação profissional. 

 

3.5 Objetivos do Curso 

 
Seguindo as diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de graduação em 

Biomedicina1 o currículo estará voltado ao profissional biomédico com formação generalista, 

humanista, crítica e reflexiva, para atuar em todos os níveis de atenção à saúde, com base no 

rigor científico e intelectual. Capacitado enfaticamente ao exercício de atividades referentes à 

Análises Clínicas, porém com conhecimento técnico-científico e perfil para atuar nas demais  

32 especialidades ou habilitações as quais a profissão contempla. Desta forma, o egresso do 

Curso de Biomedicina do UNICEP deverá ser capaz de atuar, além da Análises Clínicas, no 

enorme leque de competências e habilidades (após curso de especialização) descritas nas 

Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de graduação em Biomedicina, das quais se 

destacam: 

I. Biomédico, com formação generalista, humanista, crítica e reflexiva, para atuar em 

todos os níveis de atenção à saúde, com base no rigor científico e intelectual. Capacitado ao 

exercício de atividades referentes às análises clínicas, citologia oncótica, análises 
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hematológicas, análises moleculares, produção e análise de bioderivados, análises 

bromatológicas, análises ambientais, bioengenharia e análise por imagem, pautado em 

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

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

II. Biomédico com Licenciatura em Biomedicina capacitado para atuar na Educação 

Básica e na Educação Profissional em Biomedicina. Desde o início do curso de Biomedicina, 

o aluno deve ser motivado à aprendizagem teórico-prático necessária para exercício da 

profissão, envolvendo-se em atividades de extensão, em iniciação científica e em estágios 

nas diversas áreas de sua formação.  

A formação do biomédico deverá atender ao sistema de saúde vigente no país, a 

atenção integral da saúde no sistema regionalizado e hierarquizado de referência e contra 

referência e o trabalho em equipe. 

Portanto, o Biomédico, pela sua importância que exerce na sociedade, deve apresentar 

uma formação técnica, mas também humanista para exercer de fato sua cidadania, sempre 

com princípios éticos, políticos e sociais dentro de sua atividade profissional.  

 

3.6 Perfil do Egresso 

 
3.6.1 A profissão do Biomédico 
 

A profissão de Biomédico teve sua regulamentação concretizada a partir da Lei nº 

6.684, de 03 de setembro de 1979 e regulamentada pelo DECRETO Nº 88.439, DE 28 DE 

JUNHO DE 1983, que dispõe sobre a regulamentação do exercício da profissão de Biomédico 

definidas as normas para o seu exercício.  
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3.6.2 A profissão do Biomédico 

A profissão de biomédico teve sua regulamentação atualizada pela Decreto lei nº. 

88.439 de 1983, definindo o âmbito profissional, para melhor entender as atribuições e funções 

que o egresso deverá desenvolver na sua atividade profissional. De acordo com a Lei Nº. 

9.131, de 25 de novembro de 1995, e com fundamento no Parecer CES de 2002, o biomédico 

está apto a exercer funções Artigo 5º - A formação do Biomédico tem por objetivo dotar o 

profissional dos conhecimentos requeridos para o exercício das seguintes competências e 

habilidades específicas: 

I - Fixar a competência do Biomédico nas áreas: 

 Análises Clínicas (realizar análises, assumir a responsabilidade técnica e firmar os 

respectivos laudos). Têm competência legal para assumir e executar o processamento 

de sangue, suas sorologias e exames pré-transfussionais e é capacitado legalmente 

para assumir chefias técnicas, assessorias e direção destas atividades; 

 Banco de Sangue (realizar todas as tarefas, com exclusão, apenas, de transfusão). 

Têm competência legal para assumir e executar o processamento de sangue, suas 

sorologias e exames pré-transfussionais e é capacitado legalmente para assumir 

chefias técnicas, assessorias e direção destas atividades; 

 

 Análises ambientais (realizar análises físico-químicas e microbiológicas para o 

saneamento do meio ambiente);  

 Indústrias (Indústrias químicas e biológicas): soros, vacinas, reagentes, etc.;  

 Citologia oncótica (citologia esfoliativa);  

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

 Imagenologia (atua na área de Raio-X, ultrassonografia, tomografia, Ressonância 

magnética, Medicina nuclear (excluída a interpretação de laudos);  

 Acupuntura ( aplicar completamente, os princípios, os métodos e as técnicas de 

acupuntura);  



 
 

 
UNICEP – Coordenação do curso - 34/156 

 

Projeto Pedagógico do Curso de Biomedicina 

 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. Exetuam-se as biópsias, coleta de líquido, cefalorraquidiano (líquor) e punção 

para obtenção de líquidos cavitários em qualquer situação);  

 DNA ( realizar exames laboratoriais de DNA, assumir a responsabilidade técnica e 

firmar os respectivos laudos);  

II - No exercício das atribuições acima indicadas, poderá o Biomédico assumir a 

responsabilidade técnica, quer de Laboratórios, quer de indústrias, firmando os respectivos 

laudos ou pareceres. 

III - Para a realização dessas atividades o biomédico deverá ter o reconhecimento de 

habilitação na área específica. 

IV - Para o exercício de quaisquer das atividades referidas, torna-se indispensável à prévia 

inscrição do Biomédico neste Conselho. 

Art. 4º - A formação do Biomédico tem por objetivo dotar o profissional dos conhecimentos 

requeridos para o exercício das seguintes competências e habilidades gerais: 

I. Atenção à saúde: os profissionais de saúde, dentro de seu âmbito profissional, devem estar 

aptos a desenvolver ações de prevenção, promoção, proteção e reabilitação da saúde, tanto 

em nível individual quanto coletivo. Cada profissional deve assegurar que sua prática seja 

realizada de forma integrada e 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 
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fim, os mesmos devem possuir competências e habilidades para avaliar, sistematizar e decidir 

as condutas mais adequadas, baseadas em evidências científicas; 

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

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

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

habilidades de escrita e leitura; o domínio de, pelo menos, uma língua estrangeira e de 

tecnologias de comunicação e informação; 

IV. Liderança: no trabalho em equipe multiprofissional, os profissionais de saúde deverão estar 

aptos a assumirem posições de liderança, sempre tendo em vista o bem estar da comunidade. 

A liderança envolve compromisso, responsabilidade, empatia, habilidade para tomada de 

decisões, comunicação e gerenciamento de forma efetiva e eficaz; 

V. Administração e gerenciamento: os profissionais devem estar aptos a tomar iniciativas, 

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

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

gestores, empregadores ou lideranças na equipe de saúde; 

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. 

 

 

 

3.6.3 Perfil do futuro profissional 
 

O Biomédico é o profissional da saúde que trabalha com análises clínicas, análises 

bromatológicas, análise ambiental, banco de sangue, acupuntura, dentre outros, englobando 

um conhecimento multidisciplinar. O futuro profissional tem o dever de atender as reais 

necessidades nacionais e regionais com comprometimento ético visando estabelecer e manter 

a saúde do ser humano, devendo possuir formação teórico-prática e cultural possibilitando 

decidir e solucionar problemas pertencentes às habilidades biomédicas. Além de possuir uma 

visão crítica e reflexiva frente aos problemas a serem solucionados e ter compreensão para 

adquirir novos conhecimentos com senso ético. 



 
 

 
UNICEP – Coordenação do curso - 36/156 

 

Projeto Pedagógico do Curso de Biomedicina 

A proposta curricular do curso de Biomedicina da UNICEP visa formar um perfil 

profissional, cuja graduação possibilita aos egressos competência profissional técnica e 

científica para atuação em análises clínicas, se integrando com os demais profissionais da 

área da saúde na elucidação dos diagnósticos de laboratório, na participação das condutas 

terapêuticas e no acompanhamento da evolução do paciente. 

A atuação do biomédico na promoção da saúde e na prevenção de doença (Atenção 

Básica) no diagnóstico laboratorial (Média e Alta Complexidade) é enfatizada na proposta em 

seus estágios supervisionados e nas atividades complementares de extensão universitária. 

 O perfil profissional do egresso do curso de Biomedicina do UNICEP embasa-se numa 

concepção integral de saúde, pois a Instituição juntamente com o corpo docente objetivam e 

comprometem-se em formar um profissional com competência técnica e político para atuar na 

promoção da saúde e bem estar do cidadão, garantido por uma formação acadêmica teórico-

prática consistente.  

Atenta ao cenário global, o Centro Universitário Central Paulista - UNICEP vem 

sintonizar com as necessidades da comunidade regional, contribuindo para a formação de 

profissionais Biomédicos competentes, críticos e com formação humana, visando atender às 

necessidades do país, permitindo melhorar as condições de saúde e a promoção do 

desenvolvimento econômico e social da região. 

Para tanto, o profissional formado pelo UNICEP, terá uma sólida formação nas área de 

Análises Clínicas em conformidade com as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de 

Graduação em Biomedicina. 

Desta forma, o egresso do Curso de Biomedicina UNICEP deverá estar apto a: 

 Apresentar rigor científico e intelectual a ao atuar em todos os níveis de atenção 

à saúde; 

 Exercer atividades referentes às análises clínicas; 

 Pautar-se em princípios éticos e na compreensão da realidade social, cultural e 

econômica do seu meio; 

 Dirigir sua atuação para a transformação da realidade em benefício da 

sociedade; 

 Formação humanística e visão holística que o habilite a compreender o meio 

social, político, econômico e cultural no qual se insere e a tomar decisões numa 

sociedade globalizada e em constantes mudanças; 
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 Internalização de valores, tais como responsabilidade social, justiça e ética 

profissional, adequados à dinâmica dos negócios; 

 Formação técnica e científica para atuar na administração dos diversos tipos de 

organizações e a desenvolver atividades específicas, provenientes da prática 

profissional; 

 Capacidade de liderança, situando-se e, condições de desenvolver seu próprio 

negócio ou a participar da criação e implementação de organizações complexas 

ou de micros ou pequenas empresas; 

 Capacidade para atuar em equipes multidisciplinares, interagindo com 

profissionais de outras áreas; 

 Capacidade de recrutar, formar e motivar quadros qualificados, com 

competências distintas; 

 Competência para empreender ações, analisando criticamente as organizações 

antecipando e promovendo suas transformações; 

 Capacidade de compreensão da necessidade de constante e contínuo 

aperfeiçoamento profissional e do desenvolvimento de suas características 

básicas de personalidade. 

 

3.6.4 Perfil do Corpo Docente 
 

Inicialmente define-se o perfil do professor considerando como sujeito que se conhece 

e sabe agir a partir deste conhecimento. 

Agir com moderação: o imperativo de agir segundo o meio-termo aponta para um 

equilíbrio adequado entre razão e emoção, conhecimento e esperança, consciência e desejo. 

Valer-se da razão: é preciso considerar a razão em suas duas categorias. A faculdade 

científica que envolve as habilidade em conhecer tudo que é invariável e a faculdade 

deliberativa que diz respeito a liberdade, as ações sobre o modo de se comportar, as atitudes 

frente às pessoas e as experiências de vida. Essas duas faculdades que compõem a 

racionalidade envolvem a ciência, a técnica, o discernimento, a inteligência e a sabedoria.  

Valer-se do coração: a razão precisa das emoções, o coração aliado ao intelecto 

garante a temperatura certa para a gestação e nutrição do bem.  
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Num segundo momento a caracterização do perfil se faz considerando exigências 

próprias para a atuação profissional: 

 Ser capaz de diagnosticar o potencial e as necessidades dos alunos para 

planejarem experiências educativas bem sucedidas; 

 Usar o planejamento para organizar as atividades da sala de aula de forma a 

atingir suas metas educacionais; 

 Estabelecer e manter relações de confiança e cooperação com os colegas; 

 Respeitar a dignidade de cada família, sua cultura, costumes e crenças; 

 Atuação didática que ultrapasse os limites da sala de aula, extendendo-se a 

interações em seminários, em orientação individual, em pequenos grupos de 

estudo, de pesquisa e debates; 

 Estar atento à produtividade dos alunos, buscando sempre bons resultados, 

com avaliação criteriosa; 

 Planejar seu trabalho e partir de objetivos concretos, adequando-os para turmas 

diferentes e evitando-se improvisações; 

 Avaliar-se constantemente, em busca de melhorias; 

 Apresentar seriedade no que faz (responsabilidade, pontualidade e assiduidade 

para com seus compromissos e calendário da escola); 

 Estabelecer ótimas relações interpessoais com colegas e alunos, respeitando a 

todos em sua individualidade; 

 Ter cuidado com a apresentação pessoal (linguagem, postura, atitudes, 

vestuário, coerência entre falar e agir); 

 Ser educador por excelência, mantendo como princípios a ética e a discrição 

para com a escola e todos os membros; 

 Dominar os conteúdos de sua disciplina e conhecer os conteúdos básicos das 

áreas afins; 

 Ser capaz de contextualizar os conteúdos, tornando-os significativos para o 

aluno; 

 Articular o conhecimento específico de sua disciplina com diferentes 

áreas/disciplinas; 
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 Criar situações pedagógicas capazes de desenvolver competências e 

habilidades nos alunos; 

 Trabalhar dentro de classe de modo que estabeleça uma relação de respeito e 

confiança com os alunos; 

 Bom domínio da linguagem; 

 Competência para utilização das novas tecnologias na produção, reorganização 

e transmissão dos conhecimentos; 

 Atitude científica e de investigação. 

 
3.7 Dados da carga horária do curso 

 

Carga do Bacharelado Horas/aula 

Aulas Teóricas  e Aulas Práticas 2493 

Carga Horária de Atividades Complementares 67 

Estágio Obrigatório 640 

Carga Horária Total 3200 

 

A carga horária total programada para o curso é de 3200 horas/aula, sendo que, nesta 

carga horária, estão computadas 640 horas para o desenvolvimento dos estágios 

supervisionados obrigatórios e 67 horas para atividades complementares. 
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4. MATRIZ CURRICULAR 
 
 
4.1 Estrutura Curricular do Curso de Biomedicina 

 

O planejamento do currículo para o curso de Biomedicina do UNICEP procura atender 

aos objetivos definidos no Perfil do Egresso, de acordo com as Diretrizes Curriculares 

Nacionais do Curso de Biomedicina e com as necessidades da região. O currículo definido 

para o curso de Biomedicina procura contemplar conteúdos referentes aos diferentes campos 

de atuação profissional, de forma a promover o desenvolvimento dos conhecimentos e garantir 

as competências e habilidades necessárias à atuação no mercado de trabalho. 

 O Projeto pedagógico do Curso de Biomedicina do UNICEP fundamenta-se na 

flexibilidade curricular, conforme o Art. 13 das Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de 

Biomedicina, possibilitando o conhecimento em diversas áreas de atuação do Biomédico, 

permitindo ao egresso uma formação com habilitação em Análises Clínicas.  

Para contemplar outras habilitações não oferecidas pelo curso de Biomedicina do 

Unicep existem disciplinas direcionadas, com o intuito de oferecer conhecimento mais amplo, 

que permite ao egresso flexibilidade na pós-graduação. Isso ocorre, porque durante a 

formação do aluno, a grade curricular oferece disciplinas que fornecem subsídios teóricos e 

práticos para introdução ao conhecimento de outras habilitações e também através das 

disciplinas denominadas “Optativas”, o qual o aluno deverá cursará disciplinas oferecidas de 

modo a refletir sobre conteúdos de maior interesse. 

Outra forma de evidenciar a flexibilidade curricular é a participação dos alunos em 

congressos, em jornadas, semanas científicas, conferências, seminários, monitorias, projetos 

de extensão e iniciação científica, representada pelas Atividades Complementares, sendo que 

dentre elas, o aluno deverá escolher no mínimo 3 modalidades para cumprir, sob orientação 

acadêmica. 

 As disciplinas obrigatórias possibilitam ao aluno uma formação sólida, através de aulas 

teóricas e práticas, para compreensão do papel do profissional Biomédico na sociedade e 

preparando-os para enfrentar os problemas e desafios da profissão.  

  

 

 

 



 
 

 
UNICEP – Coordenação do curso - 41/156 

 

Projeto Pedagógico do Curso de Biomedicina 

4.1.1 Conteúdos essenciais para o curso de graduação em Biomedicina (conforme Art. 
6º das Diretrizes Curriculares) 
 

Os conteúdos essenciais para o curso de graduação em Biomedicina estabelecidos no 

plano curricular devem abranger o processo saúde-doença do cidadão, da família e da 

comunidade, e integrados à realidade epidemiológica e profissional. As áreas do conhecimento 

propostas devem levar em conta a formação global do profissional tanto técnico-científica 

quanto comportamental e deverão ser desenvolvidas dentro de um ciclo que estabeleça os 

padrões de organização do ser humano seguindo-se de uma visão articulada do estudo da 

saúde, da doença e da interação do homem com o meio ambiente. Os conteúdos devem 

contemplar: 

 

• Ciências Exatas - inclui-se os processos, os métodos e as abordagens físicos, químicos, 

matemáticos e estatísticos como suporte à biomedicina. 

 

• Ciências Biológicas e da Saúde – incluem-se os conteúdos (teóricos e práticos) de base 

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

órgãos, sistemas e aparelhos, bem como processos bioquímicos, microbiológicos, 

imunológicos e genética molecular em todo desenvolvimento do processo saúde-doença, 

inerentes à biomedicina. 

 

• Ciências Humanas e Sociais – incluem-se os conteúdos referentes às diversas dimensões da 

relação indivíduo/sociedade, contribuindo para a compreensão dos determinantes sociais, 

culturais, comportamentais, psicológicos, ecológicos, éticos e legais e conteúdos envolvendo a 

comunicação, a informática, a economia e gestão administrativa em nível individual e coletivo. 

 

• Ciências da Biomedicina – incluem-se os conteúdos teóricos e práticos relacionados com a 

saúde, doença e meio ambiente, com ênfase nas áreas de citopatologia, genética, biologia 

molecular, eco-epidemiologia das condições de saúde e dos fatores predisponentes à doença 

e serviços complementares de diagnóstico laboratorial em todas as áreas da biomedicina. 

Assim sendo, o plano curricular do curso de graduação em Biomedicina do Centro 

Universitário Central Paulista - UNICEP, constituir-se-à das disciplinas contidas abaixo, sendo 

que elas estão distribuídas em 4 grandes áreas do conhecimento, a saber: 
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CIÊNCIAS EXATAS 

 

DISCIPLINA DO CURRÍCULO PLENO 

 ELEMENTOS DE MATEMÁTICA 

 BIOESTATÍSTICA 

 FÍSICO-QUÍMICA APLICADA Á SAÚDE 

 QUÍMICA GERAL E INORGÂNICA 

 QUÍMICA ANALÍTICA e INSTRUMENTAL 

 QUÍMICA ORGÂNICA  

 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS 

 

DISCIPLINA DO CURRÍCULO PLENO 

 FILOSOFIA, SOCIOLOGIA, ANTROPOLOGIA E RELAÇÕES ÉTNICOS RACIAIS E 
HISTÓRIA DA CULTURA AFRO BRASILEIRA E INDÍGENA 

 EPIDEMIOLOGIA E SAÚDE COLETIVA 

 LÍNGUA PORTUGUESA 

 METODOLOGIA DO TRABALHO CIENTÍFICO 

 ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

 TCC (TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO) 

 INFORMÁTICA APLICADA A BIOMEDICINA 

 EMPREENDEDORISMO 

 ,RESPONSABILIDADE SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 

 PROJETO INTEGRADO MULTIDISCIPLINAR I 

 PROJETO INTEGRADO MULTIDISCIPLINAR II E MEIO AMBIENTE 

 PROJETO INTEGRADO MULTIDISCIPLINAR III 
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CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE 

 

DISCIPLINA DO CURRÍCULO PLENO 

 CITOLOGIA, HISTOLOGIA E EMBRIOLOGIA 

 ANATOMIA HUMANA 

 FISIOLOGIA  HUMANA 

 PATOLOGIA GERAL 

 CITOPATOLOGIA CLÍNICA 

 BIOQUÍMICA ESTRUTURAL 

 BIOQUÍMICA METABÓLICA 

 FARMACOCINÉTICA E FARMACODINÂMICA 

 MICROBIOLOGIA GERAL 

 GENÉTICA 

 BIOLOGIA MOLECULAR 

 PARASITOLOGIA 

 IMUNOLOGIA 

 MICOLOGIA 

 TOXICOLOGIA GERAL E ANÁLISES TOXICOLÓGICAS 

 BACTERIOLOGIA E VIROLOGIA 

 PRIMEIROS SOCORROS 
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CIÊNCIAS PROFISSIONALIZANTES 

 

DISCIPLINA DO CURRÍCULO PLENO 

 EMBRIOLOGIA CLÍNICA 

 MICROBIOLOGIA DE ALIMENTOS 

 BROMATOLOGIA 

 FUNDAMENTOS DE ANÁLISES AMBIENTAIS 

 CONTROLE DE QUALIDADE 

 FUNDAMENTOS DE ANÁLISES CLÍNICAS 

 FISIOPATOLOGIA CLÍNICA 

 LÍQUIDOS CORPORAIS 

 HEMATOLOGIA LABORATORIAL 

 BACTERIOLOGIA CLÍNICA 

 MICOLOGIA CLÍNICA 

 IMUNOLOGIA LABORATORIAL 

 PARASITOLOGIA LABORATORIAL 

 BIOQUÍMICA E ENZIMOLOGIA LABORATORIAL 

 HEMOTERAPIA 

 BIOSSEGURANÇA E LEGISLAÇÃO 

 ESTÁGIOS SUPERVISIONADOS I, II e III 

 

 As disciplinas denominadas “OPTATIVA” já foram expostas no quadro acima. Para um 

melhor entendimento, o quadro abaixo as apresenta separadamente: 

 

 
OPTATIVA 

 

DISCIPLINA DO CURRÍCULO PLENO 

 INFORMÁTICA APLICADA Á BIOMEDICINA 

 PRIMEIROS SOCORROS 

 LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS - LIBRAS 

 EMPREENDEDORISMO 

 MEDICINA TRADICIONAL CHINESA 
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4.1.2. Seqüência Curricular - 2015 (Diurno) 

 

 1° Período 
Disciplina 

A.A. A.C. Pré Requisito  

Metodologia do Trabalho Científico 44 0 - 

Anatomia Humana 88 0 - 

Citologia, Histologia e Embriologia  88 0 - 

Química Geral e Inorgânica 88 0 - 

Elementos de Matemática 88 0 - 

Responsabilidade Social e Direitos Humanos 44 0 - 

Total 440 0   
 

   

 2° Período 
Disciplina 

A.A. A.C. 
Pré 

Requisito  

Língua Portuguesa 88 0 - 

Filosofia, Sociologia, Antropologia e Relações Étnico Racial e 
História da Cultura Afro-Brasileira e Indígena 

44 0 - 

Bioquímica Estrutural 88 0 - 

Projeto Integrado Multidisciplinar I 44 0 - 

Bioestatística  44 0 - 

Química Orgânica 88 0 - 

Físico Química Aplicada à Saúde 44  - 

Total 440 0   
 

   

 
 
 
 

 3° Período 
Disciplina 

A.A. A.C. 
Pré 

Requisito  

Imunologia  44 0  

Bioquímica Metabólica 88 0 - 

Fisiologia Humana 88 0 - 

Microbiologia Geral  88 0 - 

Epidemiologia e Saúde Coletiva 44 0 - 

Genética  44 0 - 

PROJETO Integrado Multidisciplinar II e Meio Ambiente 44 0 - 

Total 440 0   
 

 

 4° Período 
Disciplina 

A.A. A.C. 
Pré 

Requisito  
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Bromatologia 44 0 - 

Farmacocinética e Farmacodinâmica 88 0 - 

Química Analítica e Instrumental 88 0 - 

Patologia Geral 88 0 - 

Parasitologia 44 0 - 

Projeto Integrado Multidisciplinar III 44 0 - 

Fundamentos de Análises Clínicas 44   

Total 440 0   

 
 
 
 

 5° Período 
Disciplina 

A.A. A.C. 
Pré 

Requisito  

Optativa 44 0 - 

Microbiologia de Alimentos 44 0 - 

Bacteriologia e Virologia 44 0  

Fisiopatologia Clínica 44 0  

Líquidos Corporais 88 0 - 

Embriologia Clínica 44 0 - 

Biologia Molecular 88 0  

Total 396 0   
 

   

 6° Período 
Disciplina 

A.A. A.C. 
Pré 

Requisito  

Toxicologia Geral 88 0 - 

Fundamentos de Análises Ambientais 44 0 - 

Biossegurança e Legislação 44 0 - 

Controle de Qualidade 44 0 - 

Micologia 44 0  

Citopatologia Clínica 44 0  

Orientação em Estágio - Atividades Complementares 44 80 - 

Hemoterapia 44 0 - 

Imunologia Laboratorial 88 0 - 

Total 484 0   
 

   

 
 
 

 7° Período 
Disciplina 

A.A. A.C. 
Pré 

Requisito  
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Micologia Clínica 44 0 - 

Bioquímica e Enzimologia Laboratorial 88 0 - 

Hematologia Laboratorial 88 0 - 

Bacteriologia Clínica 88 0 - 

Trabalho de Conclusão de Curso - TCC 44 0 - 

Estágio Supervisionado I 264 0 - 

Total 616 0  
 

 8° Período 
Disciplina 

A.A. A.C. 
Pré 

Requisito  

Estágio Supervisionado II 220 0 - 

Estágio Supervisionado IIII  220 0 - 

Estágio Supervisionado IV 64 0  

Total 504 0   

 
 
 

 50 minutos 60 minutos 

Atividades Acadêmicas(A.A.) 3760 3133,33 

Atividades Complementares 80 66,66 

Estágio Supervisionado 768 640 

Total 3840 3200 

 
 
 
 
 
 
4.1.3. Seqüência Curricular – 2015 (Noturno) 
 

 

 1° Período 
Disciplina 

A.A. A.C. 
Pré 

Requisito  

Metodologia do Trabalho Científico 44 0 - 

Anatomia Humana 88 0 - 

Citologia, Histologia e Embriologia  88 0 - 

Química Geral e Inorgânica 88 0 - 

Elementos de Matemática 88 0 - 

Responsabilidade Social e Direitos Humanos 44 0 - 

Total 440 0   
 

   

 2° Período 
Disciplina 

A.A. A.C. 
Pré 

Requisito     
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Língua Portuguesa 88 0 - 

Filosofia, Sociologia, Antropologia e Relações Étnico Racial e 
História da Cultura Afro-Brasileira e Indígena 

44 0 - 

Bioquímica Estrutural 88 0 - 

Projeto Integrado Multidisciplinar I 44 0 - 

Bioestatística  44 0 - 

Química Orgânica 88 0 - 

Físico Química Aplicada à Saúde 44  - 

Total 440 0   
 

 

 3° Período 
Disciplina 

A.A. A.C. 
Pré 

Requisito  

Imunologia  44 0  

Bioquímica Metabólica 88 0 - 

Fisiologia Humana 88 0 - 

Microbiologia Geral  88 0 - 

Epidemiologia e Saúde Coletiva 44 0 - 

Genética  44 0 - 

Projeto Integrado Multidisciplinar II e Meio Ambiente 44 0 - 

Total 440 0   
 

 4° Período 
Disciplina 

A.A. A.C. 
Pré 

Requisito  

Bromatologia 44 0 - 

Farmacocinética e Farmacodinâmica 88 0 - 

Química Analítica e Instrumental 88 0 - 

Patologia Geral 88 0 - 

Parasitologia 44 0 - 

Projeto Integrado Multidisciplinar III 44 0 - 

Fundamentos de Análises Clínicas 44   

Total 440 0   
 

 5° Período 
Disciplina 

A.A. A.C. 
Pré 

Requisito  

Optativa 44 0 - 

Microbiologia de Alimentos 44 0 - 

Bacteriologia e Virologia 44 0  

Fisiopatologia Clínica 44 0  

Líquidos Corporais 88 0 - 
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Embriologia Clínica 44 0 - 

Biologia Molecular 44 0  

Total 352 0   
 

 6° Período 
Disciplina 

A.A. A.C. 
Pré 

Requisito  

Toxicologia Geral 88 0 - 

Fundamentos de Análises Ambientais 44 0 - 

Biossegurança e Legislação 44 0 - 

Controle de Qualidade 44 0 - 

Micologia 44 0  

Citopatologia Clínica 44 0  

Total 308 0   
 

   

 

 7° Período 
Disciplina 

A.A. A.C. 
Pré 

Requisito  

Orientação em Estágio - Atividades Complementares 44 80 - 

Micologia Clínica 44 0 - 

Imunologia Laboratorial 88 0 - 

Bioquímica e Enzimologia Laboratorial 88 0 - 

Hematologia Laboratorial 88 0 - 

Bacteriologia Clínica 88 0 - 

Total 440 0   
 

 8° Período 
Disciplina 

A.A. A.C. 
Pré 

Requisito  

Hemoterapia 44 0 - 

Parasitologia Laboratorial 88 0 - 

Trabalho de Conclusão de Curso - TCC 44 0 - 

Estágio Supervisionado I 264 0 - 

Total 440 0   
 

 9° Período 
Disciplina 

A.A. A.C. 
Pré 

Requisito  

Estágio Supervisionado II 230 0 - 

Estágio Supervisionado IIII  230 0 - 

Total 460 0   

 
 

 50 minutos 60 minutos 

Atividades Acadêmicas(A.A.) 3760 3133,33 
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Atividades Complementares 80 66,66 

Estágio Supervisionado 768 640 

Total 3840 3200 

 
 

 

4.2 Conteúdos Curriculares 
 

Os conteúdos curriculares são estabelecidos buscando a afinidade ao perfil do egresso 

do Curso. Sua adequação se faz mediante as orientações e decisões de vários segmentos. Os 

critérios estão relacionados como a filosofia institucional e com a garantia de flexibilização e 

preservação da proposta inicial do curso. Os conteúdos e suas respectivas dimensões visam à 

adequação do ensino as demandas sociais, ao mercado de trabalho e a incorporação de 

novas tecnologias educacionais ao currículo. Foram elaborados de acordo com os aspectos 

legais e pretende assegurar a consecução dos objetivos propostos.  

A organização didática e pedagógica expressa nos conteúdos curriculares do curso se 

dá por meio da relação ensino e aprendizagem de conhecimentos teóricos encadeados com 

os conhecimentos práticos, técnicos e específicos pertinentes ao universo de atuação no se 

insere este curso. Dessa forma, a estrutura curricular incorpora disciplinas numa sequência 

facilitadora para o entendimento teórico e prático subsequente de conteúdos que possibilitam à 

reflexão, o olhar crítico, a visão integradora, a análise em campo, as atividades simulatórias, 

os estudos de casos e o desenvolvimento de trabalhos que permitam contato direto com o 

mercado e seus profissionais. 

Os conteúdos essenciais para o curso de graduação em Biomedicina estabelecidos no 

plano curricular devem abranger o processo saúde-doença do cidadão, da família e da 

comunidade, e integrados à realidade epidemiológica e profissional. Os conteúdos 

contemplam as seguintes dimensões: 

Ciências Exatas – incluem-se os processos, os métodos e as abordagens físicos, 

químicos, matemáticos e estatísticos como suporte às ciências farmacêuticas; 

Ciências Biológicas e da Saúde – serão trabalhados conteúdos (teóricos e práticos) de 

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

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

imunológicos, genética molecular e bioinformática, em todo o desenvolvimento do processo 

saúde-doença, ligados aos serviços biomédico; 

Ciências Humanas e Sociais – nestas estão conteúdos referentes às dimensões da 

relação indivíduo-sociedade, contribuindo para a compreensão dos determinantes sociais, 

culturais, comportamentais, psicológicos, ecológicos, éticos e legais. Fazem parte, também, 

desse bloco conteúdos envolvendo a comunicação, a economia e gestão administrativa em 
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nível individual e coletivo; 

Ciências Profissionalizantes – incluem-se os conteúdos teóricos e práticos relacionados 

com a pesquisa e o desenvolvimento, produção e garantia da qualidade de matérias-primas, 

insumos; legislação sanitária e profissional; ao estudo  em patologia  

 

Assim sendo, o plano curricular do curso de graduação em Farmácia do Centro 

Universitário Central Paulista - UNICEP, constituir-se-á das disciplinas distribuídas em 4 

grandes áreas do conhecimento: Ciências Exatas; Ciências Humanas e Sociais; Ciências 

Biológicas e da Saúde e Ciências Profissionalizantes. 

Para uma maior flexibilização, o estudante pode buscar outras disciplinas de outros 

cursos por meio das disciplinas optativas. 

A sequência curricular do Curso de Biomedicina, bem como a metodologia de ensino e 

estrutura física, corpo docente e técnico administrativo contribui diretamente para que os 

objetivos sejam atingidos. Desde o início do curso, a abordagem das disciplinas das áreas 

básicas das Ciências Biológicas e da Saúde, e as disciplinas de Química, dão embasamento 

para as disciplinas profissionalizantes como disciplina específicas de clínicas, análises clínicas, 

principais doenças e realização de seu diagnóstico por meio de análise laboratorial.. 

As disciplinas de Bioestatística e Matemática Aplicada, proporcionam embasamento 

para o desenvolvimento da pesquisa em diversas áreas. As disciplinas Projeto Integrado 

Multidisciplinar I, II e III, Metodologia do Trabalho Científico e Orientação de Estágio I-

atividades complementares, TCC, asseguram o desenvolvimento da pesquisa. 

A formação Humana e Social são base para o entendimento das disciplinas específicas 

como Biossegurança e Legislação entre outras 

O desenvolvimento e avaliação farmacológica e toxicológica são contemplados através 

de das disciplinas de Farmacocinética e e Toxicologia Geral. Por meio destas disciplinas, os 

discentes ficam aptos a avaliar a ação farmacológica e interação medicamentosa entre 

fármacos, bem como diagnosticar os seus possíveis efeitos toxicológicos. 

A ênfase em alimentos de uso enteral e parenteral está relacionada a disciplina de 

Microbiologia de Alimentos e bromatologia, demostrando a flexibilidade do currículo e havendo 

uma maior integralização entre as disciplinas. Os produtos farmacêuticos e tecnologias 

aplicadas à área da saúde são contemplados através das disciplinas de Indústria. 

O desenvolvimento e validação, execução e emissão de laudos de metodologias e 

técnicas analíticas voltadas ao controle e garantia da qualidade de produtos e serviços 

farmacêuticos no laboratório de análises clínicas e toxicológicas são realizados no currículo à 

medida que se oferece a disciplina de Análises Clínicas I e II e Parasitologia Clínica, Controle 

de Qualidade, Diagnóstico Laboratorial, Patologia Geral. 
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O controle, produção e análise de alimentos de uso enteral e parenteral e suplementos 

alimentares são abordados em várias disciplinas.  

 

 

5. METODOLOGIA 
 

A proposta metodológica é fixada com base nos princípios da aprendizagem, 

articulando o estudante como sujeito da construção do conhecimento. Os docentes do curso 

atuam em sala de aula, desenvolvendo teorias e práticas de forma a atender o perfil 

profissional, projetando sua atuação em situações definidas no trabalho educativo, priorizando 

as relações interdisciplinares, o desenvolvimento do espírito científico e o trabalho em equipe e 

colaborativo. 

Nas disciplinas teóricas e práticas cabe ao docente garantir o domínio sobre princípios 

teórico-metodológicos das áreas de conhecimento que se constituam objeto de sua prática 

pedagógica; as práticas para a aplicação de multimeios como recursos básicos para viabilizar 

a aprendizagem; a articulação com o trabalho coletivo, em interação com estudantes, pais e 

outros profissionais da instituição; a incorporação das ações pedagógicas à diversidade 

cultural; e o desenvolvimento de instrumentos de avaliação que permitem mensurar 

individualmente o processo de aprendizagem do estudante. 

O Modelo Pedagógico adotado institucionalmente, tem como base o planejamento e a 

avaliação para oferta de qualidade de ensino. Implica a relação contratual da disciplina com o 

curso, tendo o docente e o estudante como principais protagonistas e apoio institucional como 

infraestrutura fundamental. Prioriza a preparação sistemática dos docentes e dos estudantes 

antes da aula, concretizando o planejamento como estratégia de motivação, a aula como 

encontro essencial de estimulo para construção do ensino e aprendizagem e desenvolvimento 

de competências e habilidades e a avaliação como acompanhamento do processo do trabalho 

educativo na disciplina. 

Os docentes devem selecionar a sequência de temas e produzir atividades prévias que 

permitam, aos estudantes prepararem-se para cada aula e efetuar a cobrança dessa atividade 

em forma de quis durante a aula. Os estudantes devem conhecer o Plano de Aula do docente 

com antecedência e realizar a tarefa descrita como atividade prévia, inclusive com atividade 

pós-aula para complementar o trabalho pedagógico. 

O Plano de aula da disciplina é inserido por meio do Sistema adotado pelo UNICEP e 

aprovado pelo Colegiado do Curso de Farmácia no início de cada semestre. 

Com relação às evidências sobre a importância de conteúdo com a prática do 

planejamento coletivo, os docentes manifestaram a vivência de trocas de experiências, 

participação e espírito de equipe na elaboração dos planos de aula dos diferentes cursos, bem 
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como a melhoria na comunicação entre os docentes e os estudantes.  

No nível Avançado na Metodologia institucional é projetado no sentido de aperfeiçoar e 

inovar as práticas docentes em sala de aula com a implantação de meios e recursos didáticos 

- pedagógicos visuais (signos, imagens, desenhos, gráficos etc.) e sonoros (voz, música, 

ruído, efeitos onomatopeicos) para motivar a aprendizagem, tornando o espaço de ensino 

mais adequado à realidade atual. 

 

 

5.1 Estágio Curricular Supervisionado 

 

O Estágio Curricular de Graduação do Curso de Biomedicina foi organizado, planejado 

e aplicado conforme regulamentação específica da UNICEP, orientada  por Planos de Ensino 

e pelo Calendário Escolar e atende ao disposto no Art. 7o da Resolução CNE/CES 2/2003, que 

determina que a formação do biomédico deve garantir o desenvolvimento de estágios 

curriculares, sob supervisão docente .  

A carga horária mínima do estágio curricular supervisionado deverá atingir 20% da 

carga horária total do curso de graduação em Biomedicina proposto ou 640 horas, com base 

no Parecer/Resolução específico da Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de 

Educação. Parágrafo único. O estágio curricular poderá ser realizado na Instituição de ensino 

superior e/ou fora dela, em instituição/empresa credenciada, com orientação docente e 

supervisão local, devendo apresentar programação previamente definida em razão do 

processo de formação. 

Desta forma,  estágio obrigatório compreende um total de 640 horas, divididas em 3 

estágios (Estágio Supervisionado I, II e III) que ocorrem no sétimo período do curso diurno e 

oitavo e nono no período noturno. Como as demais disciplinas, está sujeito às normas 

estabelecidas pela Universidade. O Estágio Curricular do Curso de Biomedicina é uma 

atividade didático-pedagógica, constituída por práticas supervisionadas, podendo ser 

desenvolvido dentro da universidade ou em instituições conveniadas com a mesma. É uma 

atividade de caráter obrigatório nas áreas de atuação  profissional do  biomédico, conforme 

legislação pertinente. 

  Trata-se de um período de exercício pré-profissional, em que o estudante permanece 

em contado direto com o ambiente de trabalho, desenvolvendo atividades fundamentais, 

profissionalizantes ou comunitárias, programadas ou projetadas, avaliáveis, com duração 

limitada e supervisionada. 

  Somente estão aptos a iniciar o Estágio Curricular os alunos aprovados em todas as 
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disciplinas envolvidas na seqüência  curricular, conforme as nomrmas de estágio establecidas 

pelo Conselho de Curso de Biomedicina. 

  O Estágio em Biomedicina tem por objetivo principal permitir ao aluno estagiário a 

prática de metodologias  relacionadas às diversas áreas de atuação profissional ,integrando-o 

a equipes de atenção à saúde,visando o treinamento e formação profissional ,assim como: 

• Oferecer ao aluno a oportunidade de ampliar e integrar o conhecimento adquirido para 

a sua formação profissional; 

• Desenvolver  no aluno habilidades consideradas indispensáveis ao exercício 

profissional; 

• Criar oportunidade para que o aluno possa estabelecer relações entre teoria e a prática 

profissional 

• Proporcionar ao estudante a oportunidade de desenvolver suas habilidades e analisar 

situações reais de vida e trabalho de seu meio; 

• Complementar o processo ensino-aprendizagem através da conscientização das 

deficiências e incentivar a busca de aprimoramento social, cultural e profissiona; 

• Consolidar, através de orientações individualizadas para apredizado e aperfeiçoamento 

de atividades técnicas e científicas adequadas à prática profissional; 

• Incentivar o desenvolvimento das potencialidades individuais para o gerenciamento e 

responsabilidade técnica de laboratórios de análises clínicas e especializadas. 

5.1.1 Atividades Complementares - Estágio Curricular não obrigatório 

 
O estágio curricular obrigatório e não obrigatório obedecem a Lei nº 11.788, de 25 de 

setembro de 2008. 

As atividades complementares, incluindo o estágio não obrigatório, representa uma 

importante forma de viabilizar e estimular o relacionamento dos estudantes e docentes com 

diferentes setores da sociedade e têm por objetivos: intensificar o contato dos alunos com a 

sociedade, contribuindo para sua formação e despertando a consciência para a necessidade 

do compromisso social; promover a interação entre o currículo e as situações concretas da 

sociedade que o futuro profissional vai encontrar; contribuir para a formação ética do 

profissional e estimular a atitude de interação com a realidade.  

Estas atividades ocorrem de forma diversificada, de acordo com diferentes situações e 

parceiros junto aos quais são desenvolvidas, permitindo ao aluno conhecer e vivenciar sua 

realidade profissional.  
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Os alunos do curso de Biomedicina poderão, na forma de estágio não obrigatório, atuar 

em todas as áreas de habilitação, buscando prevenir e promover a saúde frente aos diferentes 

problemas da sociedade, desenvolvendo assistência individual e/ou coletiva, além de avaliar 

seu espaço profissional em gerenciamento técnico, laboratórios e universidades.  

A atividade complementar tem por objetivo dotar o discente dos conhecimentos 

requeridos para o exercício das seguintes competências e habilidades gerais:  

 

I. Atenção à saúde: devem estar aptos a desenvolver ações de prevenção, promoção, 

proteção e reabilitação da saúde, tanto em nível individual quanto coletivo. Cada aluno deve 

assegurar que sua prática seja realizada de forma integrada e contínua com as demais 

instâncias do sistema de saúde. Sendo capaz de pensar criticamente, de analisar os 

problemas da sociedade e de procurar soluções para os mesmos. Os alunos devem realizar 

seus serviços dentro dos mais altos padrões de qualidade e dos princípios da ética/bioética, 

tanto em nível individual como coletivo; 

II. Tomada de decisões: deve estar fundamentado na capacidade de tomar decisões visando o 

uso apropriado, eficácia e custo-efetividade, da força de trabalho, de equipamentos, de 

procedimentos e de práticas.  

III. Comunicação: 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 alunos deverão estar aptos a 

trabalhar em posições subordinadas, sempre tendo em vista o bem estar da comunidade. O 

trabalho em equipe envolve compromisso, responsabilidade, empatia, habilidade para tomada 

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

V. Administração e gerenciamento: os alunos devem estar aptos a tomar iniciativas, fazer o 

gerenciamento e administração tanto da força de trabalho, dos recursos físicos e materiais e 

de informação, da mesma forma que devem estar aptos a serem empreendedores, gestores, 

empregadores ou lideranças na equipe de saúde; 

VI. Educação permanente: os alunos devem ser capazes de aprender continuamente, tanto na 

sua formação, quanto na sua prática. Desta forma, devem aprender a ter responsabilidade e 

compromisso com a sua educação e o treinamento/estágios proporcionando condições para 

que haja beneficio mútuo entre os futuros profissionais e os profissionais dos serviços, 
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inclusive, estimulando e desenvolvendo a mobilidade acadêmico/profissional, a formação e a 

cooperação através de redes nacionais e internacionais.  

As atividades complementares do curso de Biomedicina podem ser realizadas durante 

todo o período letivo da graduação, a partir do primeiro período, não havendo limites no nível 

de complexidade nas atividades concernentes ao estágio. 

 Para a realização do estágio não obrigatório, a UNICEP conta com a estrutura do 

banco de emprego e seguindo a Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008, são realizados 

planos de estágio integrado à proposta padagógica do curso, onde os alunos são estimulados 

a realizarem estágios não obrigatório desde o primeiro semestre do curso e são sempre 

supervisionados pela coordenação de curso. 

 

5.2 Projeto Integrado Multidisciplinar – PIM 

O Projeto Integrado Multidisciplinar – PIM é um Projeto integrante do como uma 

disciplina obrigatória da estrutura curricular, semestralmente, durante três semestres, com uma 

carga horária de 132 horas, onde os estudantes, reunidos em grupo, deverão realizar o 

levantamento das características e práticas existentes numa organização. Atualmente, 

desempenhar bem as funções de gestor pode garantir não somente a eficácia na 

produtividade de uma organização, como também a transferência dos conhecimentos 

acadêmicos adquiridos. 

Assim, o PIM busca inserir o estudante nas práticas gerenciais fundamentadas nos 

conhecimentos teóricos adquiridos em sala de aula, com caráter prático complementar do 

processo de ensino-aprendizagem, pois o profissional moderno deve atuar como um agente 

facilitador de estratégias organizacionais. 

Para os futuros profissionais, entretanto, essa habilidade somente será viável se, 

houver uma conscientização do real papel do gestor, através da visão bem delineada da 

estrutura e dos processos organizacionais. 

 

5.2.1 Objetivos do PIM 

 

Desenvolver no estudante a prática da realização de pesquisa, elaborando relatório 

conclusivo e suas ponderações; 

Proporcionar condições para que o estudante desenvolva praticamente os 

conhecimentos teóricos adquiridos, colaborando no processo ensino aprendizagem; 

Proporcionar condições para que o estudante adquira conhecimentos e aplique 
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praticamente em seus trabalhos conclusivos, as técnicas e metodologias de produção 

científica; 

Propiciar ao estudante uma visão ampla das dificuldades existentes na implementação, 

execução e avaliação dos problemas reais apresentados. 

 

5.2.2. Conteúdo Programático 

 

O PIM deverá conciliar, obrigatoriamente, conhecimentos teóricos com práticas 

reais, não sendo permitidos trabalhos de simples revisões bibliográficas não 

relacionadas com práticas de gestão. Também não serão aceitos trabalhos que 

repitam temas já desenvolvidos nos Projetos Integrados Multidisciplinares. 

A equipe de docentes-orientadores informará à ao docente responsável pela 

disciplina interesse em orientar trabalhos. 

Considerando a complexidade do estudo solicitado e a limitação de tempo dos 

estudantes, estes deverão organizar-se em grupos de trabalho. 

A escolha dos temas cabe às equipes de PIM, de comum acordo com o grupo em 

suas respectibvas áreas de interesse. 

Os grupos preencherão um formulário sua constituição e seus dados, para 

controle da coordenação de PIM. Não existe, no grupo, a indicação de líder. Assim, 

grupo deve escolher tema de interesse comum e justificar a escolha. Entretanto, a 

indicação será submetida à aprovação do docente do grupo, que irá decidir sobre a 

aprovação ou não do tema definido, ou ainda seu refinamento. 

 

5.2.3 Estratégias de Ensino 

As principais responsabilidades dos diferentes agentes envolvidos nas atividades 

relacionadas aos módulos do PIM do de Curso. 

- Coordenador do curso 

a) Definir o docente responsável pela disciplina do PIM; 

b) Acompanhar o processo e dirimir todas as dúvidas; 

c) Definir os horários de atendimento dos estudantes; 

d) Controlar o processo de elaboração do PIM em todas suas etapas. 

 

- Docente Responsável pela disciplina 
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 Aprovar a escolha do tema sugerido pelo grupo, tendo em vista os objetivos do 

PIM; 

 Facilitar os meios para realização do trabalho. 

 Sugerir métodos e técnicas e indicar bibliografia, quando necessário; 

 Orientar e esclarecer os estudantes em suas dúvidas; 

 Incentivar o trabalho dos estudantes; 

 Acompanhar o cronograma dos estudantes sob sua orientação; 

 Dar feedback aos estudantes no decorrer do trabalho; 

 Avaliar o trabalho, juntamente com os convidados da banca examinadora, por 

ele presidida. 

 

- Estudantes 

a) Escolher, de forma devidamente justificada, o tema do PIM; 

b) Planejar e executar todas as atividades necessárias para cumprir as atividades 

condensadas, privilegiando o trabalho em equipe; 

c) Manter contatos frequentes com o docente-orientador para discussão do trabalho 

acadêmico em desenvolvimento; 

d) Cumprir o prazo estabelecido para entrega do PIM; 

e) Comparecer em dia, local e horário determinado para apresentação do PIM, perante 

banca examinadora, quando isso for exigido. 

 

5.2.4 Estratégias de Avaliação do PIM 

A validação do PIM se dará por meio de atribuição de notas, de zero até dez, 

sendo considerados suficientes os trabalhos com nota igual ou superior a 6,0 (seis) e 

insuficientes os trabalhos com nota inferior a 6,0. 

O PIM será avaliado na finalização da versão escrita, ocasião em que o docente 

avalia o trabalho completo, de acordo com os critérios sugeridos; 

O objetivo dessa disciplina PIM é desenvolver a habilidade do pesquisador, 

empreendedor e gestor, no caso, o estudante, em explorar as partes do 

desenvolvimento do trabalho nas diversas áreas de atuação do farmacêutico. 
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5.3. Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) 

 

Como exigência para a graduação como Bacharel em Biomedicina (atendendo a 

Resolução CNE/CES 2/2002, Art. 12), o curso de Biomedicina prevê a elaboração de um 

Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). O TCC deverá ser composto de um Levantamento 

Bibliográfico para subseqüente atividade experimental ou revisão de literatura sobre tema 

pertinente à ciência farmacêutica, fundamentando-se nos conhecimentos teóricos 

metodológicos assimilados durante todo o desenvolvimento do curso. Assim, o TCC assume o 

caráter de treinamento metodológico e exercício científico. 

A disciplina TCC oferecida aos alunos matriculados no curso de Biomedicina 

caracteriza-se por ser uma disciplina de 44 h/a cada, tendo como objetivo central propiciar aos 

alunos um contato direto e efetivo com a elaboração de um texto acadêmico-científico. 

 Os alunos, futuros Bacharéis em Biomedicina, deverão, necessariamente, elaborar 

suas monografias de forma coerente com o perfil deste profissional. A caracterização da 

monografia deverá estar de acordo com as normas descritas no Plano de Monografia, bem 

com a ciência do professor da disciplina TCC. O trabalho desenvolvido deverá ser apresentado 

para uma Banca Examinadora, composta por docentes do UNICEP ou de outras instituições 

com atuação em áreas afins ao tema da Monografia. O Regulamento para realização do 

Trabalho de Conclusão do Curso de Biomedicina está a disposição dos alunos e professores 

através do site www.unicep.com.br, no ambiente do aluno de Biomedicina. 

 

5.4 Sistema de Avaliação 

 
5.4.1 Coerência do sistema de avaliação do processo ensino-aprendizagem com a 

concepção do curso 

 

Os critérios de avaliação são definidos pelo docente das respectivas disciplinas em 

seus planos de ensino devendo estar de acordo com as competências e habilidades que as 

disciplinas objetivam desenvolver.  

Os instrumentos de avaliação incluem: provas escritas individuais com questões 

discursivas, teste e associativas, provas em grupo (a fim de desenvolver trabalho em equipe), 

provas com consulta (que valorizam o raciocínio acerca de conceitos básicos), provas práticas 

(que avaliam as habilidades de manuseio de equipamentos e aplicação dos conceitos teóricos 

analisados na prática, preparando o aluno para o gerenciamento de novas biotecnologias), 

relatórios de aulas práticas (que permitem a aplicação do método científico), elaboração de 

projetos de pesquisa (que valorizam a independência e criatividade dos alunos na proposição 

http://www.unicep.com.br/
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de idéias), estudos de casos (que buscam a análise e solução dos problemas da atualidade), 

seminários (que preparam o aluno para a vida acadêmica e para a formação como 

educadores).  

 

5.4.2 Procedimentos de avaliação do processo de ensino-aprendizagem 

 

As avaliações têm por objetivo a verificação do cumprimento dos objetivos do curso e 

acompanhamento do desenvolvimento das habilidades e competências e dos conhecimentos 

científicos adquiridos pelos discentes ao longo dos semestres. O Sistema de Avaliação é 

definido pelo Conselho de Curso, sendo definido nos planos de ensino das disciplinas, 

entregues à coordenação do curso e submetidos à avaliação do Conselho de Curso no início 

de cada semestre. 

A avaliação do desempenho acadêmico do aluno é realizada por disciplina, 

abrangendo os aspectos de freqüência mínima de 75% e aproveitamento.  

Os instrumentos de avaliação utilizados constituem-se de provas escritas individuais e 

em equipe, provas orais, resenhas de textos, relatórios de aulas práticas, provas práticas, 

projetos de pesquisa, exposições orais e escritas de seminários e monografias e listas de 

exercícios. São avaliações semestrais, sendo no mínimo duas por disciplina e cabe ao docente 

responsável pela disciplina a atribuição das notas de eficiência e a responsabilidade pelo 

controle de freqüência dos alunos, assim como a quantidade, os instrumentos e os pesos 

atribuídos às avaliações.  No início do semestre o docente deverá explicitar aos alunos os 

instrumentos e critérios de avaliação a serem utilizados em sua disciplina. Cabe ao docente o 

controle da freqüência do aluno às aulas e demais atividades acadêmicas, através do 

preenchimento dos diários de classe, onde são registradas somente as faltas dos alunos e o 

conteúdo ministrado por aula. Cabe ao coordenador controlar o cumprimento desta obrigação, 

intervindo em casos de omissão.   

Ao final do semestre, todos os alunos do Curso que por qualquer motivo, perderam 

uma das avaliações ou obtiveram baixo rendimento em uma das avaliações de qualquer 

disciplina, terão direito à realização da Prova Substitutiva da respectiva disciplina. É reservado 

em dia letivo à realização da prova substitutiva, seguindo os horários e dia semanal de cada 

disciplina, podendo ser mais de uma prova no mesmo dia, com duração máxima de duas 

horas/aulas, sendo agendada previamente e divulgadas pela coordenação do curso. A Prova 

abrange todo o conteúdo semestral das disciplinas, e tem o mesmo valor e peso da prova 

perdida ou com baixo rendimento. 
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 As notas de aproveitamento incluindo avaliações escritas, orais, trabalhos e 

seminários deverão somar 100%.  

Nas avaliações dos Estágios Curriculares Supervisionados I, II e III o estudante é 

avaliado, do ponto de vista de seu desempenho como futuro profissional, por sua atuação nos 

diversos locais de realização dos estágios e no cumprimento de atividades previamente 

solicitadas. Estes estágios serão de responsabilidade do Biomédico responsável pela 

supervisão de estágio, que emitirá uma nota e pelos professores de orientação aos estágios, 

somada à nota de relatório e apresentação oral das atividades desenvolvida durante o estágio. 

Cada docente Orientador de campo atribuirá nota referente ao desempenho no campo de 

estágio, bem como aos relatórios, projetos complementares, estudos de casos apresentados, 

entre outras atividades.  A nota de desempenho, valor entre 0 (zero) a 10 (dez), sendo a nota 

final mínima para aprovação do estudante no estágio curricular obrigatório será 6,0 (seis). 

As normas para o desenvolvimento do estágio, bem como os roteiros de atividades e 

dos relatórios, a serem realizados em cada uma das áreas programáticas, estão detalhados no 

Manual de Estágio Curricular Supervisionado do Curso de Biomedicina do UNICEP, disponível 

on-line aos alunos através do endereço eletrônico http://www.unicep.com.br, ambiente do 

aluno de Biomedicina. 

Os Estágios Curriculares Supervisionados em Biomedicina é coordenado por uma 

equipe de professores distribuídos por áreas, que passam para os alunos as atividades a 

serem desenvolvidas pelos alunos, como também para os Biomédicos responsáveis pela 

supervisão. Os professores responsáveis pela Orientação ao Estágio realizam supervisão 

periódica nas Biomedicinas e estabelecimentos, de acordo com seu campo de estágio, 

carimbando as fichas cadastrais que serão anexadas ao relatório.  

No penúltimo semestre o aluno deverá realizar o Trabalho de Conclusão de Curso. O 

professor responsável pela disciplina tem total autonomia para a proposição de instrumentos 

de avaliação extras além dos citados. Serão avaliados por meio de um projeto proposto pelo(s) 

aluno (s) (individual ou até três alunos), e apresentado no início do último semestre e deverá 

ocorrer a apresentação da monografia no final deste mesmo semestre para uma banca 

analisadora. Este projeto poderá ser orientado por um ou mais professores, sendo do Unicep 

ou não, como orientador e co-orientador. As normas de elaboração, orientação, composição 

da Banca Examinadora e apresentação do Trabalho de Conclusão de Curso estão detalhados 

no Regulamento para realização do Trabalho de Conclusão de Curso em Graduação em 

Biomedicina do UNICEP disponível on-line através do endereço eletrônico 

http://www.unicep.com.br, ambiente do aluno de Biomedicina. 

http://www.unicep.com.br/
http://www.unicep.com.br/
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O professor deverá entregar à Secretaria Acadêmica apenas a nota de eficiência 

atribuída durante o semestre na data estabelecida no Calendário Acadêmico. O aluno que 

obtiver freqüência acima de 75%, mas reprovação por nota deverá cursar normalmente a 

disciplina em regime de dependência, no semestre em que a disciplina for oferecida 

novamente, mas será dispensado da freqüência das aulas teóricas. Para ser aprovado, deverá 

realizar as provas e os trabalhos nas mesmas condições e datas do aluno regular.  

Portanto, a nota obtida pelo aluno é resultado do aproveitamento obtido após aplicação 

de diversos instrumentos de avaliação. As notas são expressas em escala de 0 (zero) a 10 

(dez). É considerado aprovado o aluno com média final igual ou superior a 6,0 (seis), no total 

de 10 (dez), e freqüência mínima de 75%.  

 

5.4.3 Existência de um sistema de auto-avaliação do curso 

 

O Núcleo de Avaliação Continuada – NAC do UNICEP, criado desde 1995, é o 

responsável pela realização de pesquisas e tem como objetivos rever e aperfeiçoar o projeto 

acadêmico e sócio-político do Unicep promovendo a permanente melhoria da qualidade e 

pertinência das atividades desenvolvidas. Para consecução desse objetivos a política de 

avaliação global do Centro de Ensino Superior de São Carlos foi subsumida ao Programa de 

Avaliação Continuada, denominado PAC – ASSER, disponível on-line 

http://www.unicep.edu.br/nac/index.asp , criado pela Portaria DG 003/98, de 25/05/1998, a 

qual foi elaborado nos moldes do documento básico do PAIUB – Programa de Avaliação 

Institucional das Universidades Brasileiras. De um modo geral, o PAC – ASSER se constitui 

num processo contínuo de aperfeiçoamento do desempenho acadêmico; capaz de gerar 

ferramentas para o planejamento da gestão universitária e para uma permanente prestação de 

contas à sociedade, com o acompanhamento metódico das ações a fim de verificar se as 

funções e prioridades determinadas coletivamente estão sendo realizadas e atendidas. 

A avaliação dos cursos de graduação da UNICEP segue a orientação da Lei 

10.861/2004, que instituiu o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior – SINAES, 

com o objetivo de assegurar o processo nacional de avaliação das instituições de educação 

superior, dos cursos de graduação e do desempenho acadêmico de seus estudantes, definido, 

no Art. 11, em que cada instituição de ensino superior deve constituir Comissão Própria de 

Avaliação (CPA). A UNICEP orientando-se pela legislação em questão, instituiu sua Comissão 

Própria de Avaliação Institucional (CPA), pela Portaria N° 001/2004.  As orientações e 

instrumentos propostos na avaliação institucional e na avaliação dos cursos de graduação, 

pela Comissão Própria de Avaliação da UNICEP (CPA/UNICEP) apoiam-se na Lei nº 9.394 de 

http://www.unicep.edu.br/nac/index.asp
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20.12.1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), nas Diretrizes Curriculares de 

cada curso oferecido pela UNICEP, no Decreto nº 5773, na Lei nº 10.861/2004, que instituiu o 

Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES) e na Portaria nº 2051 que 

regulamenta os procedimentos de avaliação do SINAES. 

A Avaliação da Qualidade dos Cursos de Graduação foi realizada, em 1999 e 2002, 

pelos Docentes, Discentes e pelos Conselhos de Curso  e,  tem sido realizada  de forma 

sistematizada, desde novembro de 2004, com periodicidade anual.  Essa avaliação da 

qualidade do curso e é medida através de 5 eixos: Processo de Ensino-Aprendizagem; Infra-

Estrutura; Gestão do Curso; Impacto do Curso no Mercado de trabalho (Egressos) e Avaliação 

do Projeto Pedagógico.  Assim, temos claro em nossos objetivos que para expressar a 

qualidade que buscamos em nossa instituição e em cada um dos nossos cursos, precisamos 

admitir que a qualidade possui dimensões.  

Os instrumentos propostos são revisados e aprimorados periodicamente.e aplicados 

semestralmente na população discente, docente e Conselho de Curso.  Faz-se também uma 

pesquisa de avaliação do curso com os discentes matriculados nos últimos semestres de cada 

curso. Este processo de avaliação visa identificar potencialidades e fragilidades, no sentido 

de impulsionar uma atitude de auto-crítica e revisão do projeto pedagógico do curso  de 

graduação.   

A análise conjunta dos dados, informações obtidas junto aos alunos e professores, 

permite traçar a vida do curso no momento da avaliação e, tem dado oportunidade para que 

coordenadores, professores e alunos reflitam e discutam sobre a qualidade do ensino e a 

integração com a pesquisa e a extensão, auxiliando-os na identificação de problemas e na 

formulação de propostas para o aprimoramento de seu curso e da instituição como um todo. 

5.5 Atividades de Extensão 

 

As atividades de extensão representam uma forma importante de viabilizar e estimular 

o relacionamento dos estudantes e docentes com diferentes setores da sociedade. Permitem 

um diálogo com diversos segmentos sociais, propiciando o conhecimento da realidade, a 

descoberta e a experimentação de alternativas de solução e encaminhamento de problemas. 

De acordo com o Plano Nacional de Extensão Universitária, elaborado pelo Fórum 

de Pró-Reitores de Extensão das Universidades Públicas Brasileiras e pela SESu / MEC, a 

Extensão Universitária é um “processo educativo, cultural e científico” que “viabiliza a relação 

transformadora entre Universidade e Sociedade”. Nesse tipo de atividade, docentes e alunos 

vivenciam um intercâmbio com a sociedade que proporciona oportunidades para uma troca de 

saberes entre os envolvidos e possibilita a “democratização do conhecimento acadêmico e a 
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participação efetiva da comunidade na atuação da Universidade”. Dessa forma, a Extensão é 

um trabalho interdisciplinar que favorece a visão integrada do social e reforça o compromisso 

da universidade com a transformação da sociedade brasileira.  

 As atividades de extensão têm por objetivos: 

 Intensificar o contato dos alunos com a sociedade, contribuindo para sua formação e 

despertando a consciência para a necessidade de um compromisso social; 

 Promover a integração entre o currículo e as situações concretas da sociedade que o 

futuro profissional vai encontrar; 

 Contribuir para a formação ética do profissional; 

 Estimular atitude de interação com a realidade. 

 

As atividades de extensão ocorrem de forma diversificada, de acordo com diferentes 

situações e parceiros junto as quais são desenvolvidas. Entretanto, no desenvolvimento de 

qualquer atividade de extensão, os estudantes, com a orientação de um professor, têm 

oportunidade de:  

 Conhecer realidades específicas, elaborando, cooperativamente, levantamentos, 

pesquisas de campo, diagnósticos, projetos e colaborando no encaminhamento de 

soluções de problemas; 

 Acompanhar, apoiar e assessorar projetos em desenvolvimento e atividades de rotina; 

 Vivenciar práticas profissionais de forma cooperativa e multidisciplinar em situações 

concretas de demandas de instituições e da população; 

 Colaborar, atendendo certas necessidades da população, em ações promovidas pelo 

poder público ou por organizações da sociedade civil; 

 Desenvolver atividades de intercâmbio de conhecimentos entre a universidade e a 

população, ministrando cursos, fazendo ou promovendo palestras, levantamentos de 

dados, realizando orientação para a população, etc. 

Com essas atividades, pretende-se a formação de um profissional cidadão, o que 

requer a efetiva interação do aluno com a sociedade, permitindo referenciar sua formação 

técnica com os problemas que um dia terá de enfrentar. 

No Curso de Biomedicina do UNICEP, as atividades de Extensão, as quais se 

desenvolvem em diferentes áreas e projetos de extensão, permitem que o aluno vivencie 
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experiências de reconhecimento e de intercâmbio com a operacionalização de programas e 

políticas públicas na área de saúde e assistência farmacêutica. 

As atividades de qualquer projeto de extensão somente são desenvolvidas por alunos 

previamente selecionados para cada projeto, que já tenham cursado um número de créditos 

cujo conteúdo base o tenha preparado para a atuação prática. Os alunos são sempre 

supervisionados e permanecem sob responsabilidade de docentes nomeados para o 

acompanhamento de cada projeto. 

 

5.5.1 Projetos de Extensão em Desenvolvimento no Curso de Biomedicina (Anexo XIII) 

Em todos os semestres são organizados, em parcerias com escolas estaduais, 

municiapais e particulares; bem como, com a prefeitura de São Carlos, o Programa Pró-saúde. 

Esse programa visa atender à comunidade com serviços prestados pelos diferentes cursos da 

área da saúde. O curso de Biomedicina tem colaborado com esses eventos através da 

realização de triagem de colesterol, glicemia, aferição de pressão arterial e tipagem sanguíea. 

Anualmente também é ofereciso o Simpósio de Biomedicina. 

 

 
5.5.2 Outras Atividades de Extensão 

 

Desde sua implementação, o Curso de Biomedicina participa da Feira Regional de 

Profissões promovida pelo UNICEP, bem como de Projetos como o Circuito Saúde promovido 

pelo SESI e  Ações Comunitárias. Nestes eventos, os acadêmicos de todos os períodos do 

Curso de Biomedicina têm a oportunidade de integrar a aprendizagem teórica com a prática 

mediante orientações à população.  

O curso de Biomedicina atende também, de forma específica, aos funcionários da 

Viação Paraty de São Carlos, Araraquara e Matão e à Penitenciária “João Batista de Arruda 

Sampaio” de Itirapina, estendendo os objetivos do programa Pró-saúde. 

 

5.6 Monitoria 

  

O Programa de Monitoria de Ensino do Centro Universitário Central Paulista é um 

programa institucional de apoio às atividades de ensino, pesquisa e extensão desenvolvidas 

no âmbito do Centro. Esse programa é de responsabilidade do Núcleo de Apoio Pedagógico a 

Docentes e Discentes – NAP (veja anexo X), a quem cabe a organização e acompanhamento 

da seleção, realização, avaliação e renovação do quadro de monitores de ensino.  
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As atividades dos monitores de ensino são definidas e acompanhadas por um 

professor supervisor, ao qual o monitor é vinculado, e têm vigência semestral. São atribuições 

do monitor: 

 Auxiliar os professores em tarefas de ensino, pesquisa e extensão; 

 Auxiliar os alunos, orientando-os em trabalhos com o seu nível de conhecimento e 

experiência na disciplina; 

 Facilitar o relacionamento entre alunos e professores na execução e melhoria de 

planos de ensino e aprendizagem do Centro Universitário Central Paulista; 

 Realizar estudos teóricos sob a orientação do professor supervisor, que é o 

docente responsável pela disciplina; 

 Avaliar o andamento da disciplina do ponto de vista do aluno, apresentando 

sugestões ao professor supervisor; 

 Desenvolver atividades determinadas pelo professor supervisor; 

 Participar das reuniões de integração e de outros eventos relacionados ao 

aperfeiçoamento do Programa de Monitoria de Ensino, como mini-cursos, além 

dos eventos e atividades relativos ao curso de graduação. 

 

5.7. Descrição Geral da Pesquisa e Bolsas de Estudo na Instituição 

 

O Centro Integrado de Pesquisa – CENIP - do Centro Universitário Central Paulista - 

UNICEP, anteriormente denominado Núcleo de Progresso, Pesquisa e Qualidade da 

Associação de Escolas Reunidas – NPQ/ASSER, em funcionamento desde 1995, é o órgão 

responsável por todas as atividades de pesquisa, publicações e eventos. Atualmente, tem a 

seguinte equipe executiva: Diretor de Pesquisa e Coordenador de Iniciação Científica: Dr. 

Mauro Masili. 

Definiu-se, como linha mestra, estabelecer, inicialmente, uma infra- estrutura sólida, 

estudada e bem planejada, a ser implantada, desenvolvida e experimentada a médio prazo, 

com capacidade de oferecer, no futuro, todo o suporte necessário aos pesquisadores para a 

realização de pesquisas com um projeto e filosofia próprios, de conformidade com a realidade 

do Centro Universitário Central Paulista – UNICEP. 

Estímulos de grupos de pesquisa formados por alunos e professores, e de um 

Programa de Iniciação Científica existente desde 1996, continuamos a oferecer um 

http://www.usjt.br/centro_pesquisa/cp/6/3.phtml
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instrumental de pesquisa, o que é um diferencial em relação a outros regimes existentes no 

Brasil.  

Com a publicação de um periódico de circulação nacional, a realização de congressos, 

simpósios, reuniões científicas, estaremos estimulando discussão crítica, divulgação e 

publicação, além do aprimoramento das produções intelectuais e científicas provenientes dos 

trabalhos realizados no UNICEP, proporcionando maior interatividade entre os integrantes da 

comunidade acadêmica.  

O CENIP, através do Programa de Estímulo à Pesquisa Científica – PEPCI, coordena e 

acompanha todos os projetos de pesquisa realizados na instituição. Seu objetivo é apoiar a 

produção do conhecimento científico, contribuindo para a consolidação científica.  

 

 
5.7.1 Ciclo de Conferências 
 

O CENIP/UNICEP, com o objetivo principal de integrar, promover e unificar 

conhecimentos e atitudes em prol do ensino e da pesquisa, promove o Ciclo de Conferências, 

destinado a professores, pesquisadores e alunos da instituição. O ciclo também é aberto aos 

alunos, professores e pesquisadores de outras instituições de ensino, empresários e à 

comunidade de um modo geral. 

  

5.7.2 Programa de Incentivo à Pesquisa de Iniciação Científica 
 

A instituição dentro de seu Programa de Incentivo à Pesquisa, oferece bolsas 

institucionais de apoio à pesquisa de iniciação científica. A instituição está cadastrada junto ao 

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq para obtenção de 

bolsas de iniciação científica dentro do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica 

- PIBIC. 

 

5.7.3 Programa Institucional de Incentivo à Qualificação e à Capacitação Docente 
 

O Programa Institucional de Incentivo à Qualificação e a Capacitação Docente foi criado 

com o objetivo de induzir e estimular a titulação acadêmica formal e o contínuo 

aperfeiçoamento e capacitação dos integrantes de seu quadro docente. 

 

5.7.4 Congressos 
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Com objetivo de incentivar seus docentes e discentes a trilharem, com sucesso, o 

caminho do ensino e da pesquisa, o CENIP/UNICEP organiza, desde 1996, o Congresso de 

Iniciação Científica (CIC/UNICEP) ocorrendo em novembro de 2009 a décima segunda edição 

deste Congresso. O CENIP/UNICEP organiza, também, desde 1997, o Congresso de 

Pesquisadores (CONAPE/UNICEP), ocorrendo em novembro de 2009 a oitava edição. 

  

5.7.5 Veículos de Divulgação da Produção Científica - Revista Multiciência 
 

 Visando oferecer um espaço para atender necessidades de publicação da 

comunidade acadêmica, bem como levar aos integrantes dos grupos de estudo e da iniciação 

científica, notícias, conhecimentos e experiências capazes de ajudá-los nessa fase de 

preparação para início das atividades científicas, o Centro Integrado de Pesquisa do UNICEP 

criou a Revista Multiciência. Trata-se de um periódico com publicação, inicialmente, anual e 

posteriormente semestral. 

  

5.7.6 Centro Integrado de Turismo (CIT) 
 

O Centro Integrado de Turismo é uma parceria ASSER-UNICEP/Prefeitura Municipal 

de São Carlos que desenvolve trabalhos de apoio e fomento ao turismo na região, além de 

dar apoio técnico a diversos projetos acadêmicos e operacionais, entre eles a Incubadora de 

Empresas de Serviços de São Carlos, a Casa do Artesão e o Posto de Informações Turísticas, 

bem como o Núcleo de Pesquisa.  

 

5.7.7 Existência de Meios de Divulgação de Trabalhos e Produções dos Alunos 
 

O UNICEP vem realizando, com absoluto sucesso, nos últimos 6 anos, Congressos de 

Iniciação Científica de âmbito nacional como forma de viabilizar a divulgação dos trabalhos e 

produções de seus estudantes e promover a integração dos mesmos junto a acadêmicos de 

outras IES. 

O Congresso, denominado CIC – UNICEP – Congresso de Iniciação Científica, um 

evento realizado anualmente, sempre no segundo semestre, e têm contado, ano a ano, com a 

participação de estudantes e profissionais de todo o Brasil. 

Juntamente com o Congresso de Iniciação Científica, a cada 2 anos é realizado o 

Congresso Nacional de Pesquisadores – CONAPE, evento que agrega pesquisadores da 

própria Instituição e de outras instituições do Brasil e também do Exterior. 

Nos últimos 2 anos, o Centro Universitário tem promovido a Feira de Negócios e 

Tecnologia – FENETEC, que também é um evento de divulgação de atividades de pesquisas 
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desenvolvidas na instituição pelo seu corpo docente e discente. A documentação completa e 

os Anais oficiais dos congressos encontram-se a disposição no CENIP e nas bibliotecas da 

Instituição para a devida análise. 

A divulgação das atividades de ensino, pesquisa e extensão é realizada através da 

Internet, jornais, rádios e emissoras de televisão locais e regionais. 

 

 

5.7.8 Bolsas de Estudo 
 

O UNICEP disponibiliza, para seus estudantes, diversas modalidades de bolsas de 

estudos, na forma de monitorias de disciplinas de graduação, que contemplam descontos em 

forma de percentagem do valor da mensalidade do curso do monitor, bolsas trabalho que 

podem ser integrais ou em forma de percentual na mensalidade do curso do bolsista, e 

também bolsas para estudantes envolvidos em projetos de extensão e iniciação científica. 

Além disso, o Centro possui sistema próprio para oferecimento de bolsas de estudo, que 

estabelece descontos específicos para professores da rede pública e privada e também, na 

forma de parcerias com, empresas do município e da região para atendimento de funcionários 

dessas instituições. O UNICEP também está inscrito no Programa Universidade para todos do 

Governo Federal, o Prouni, oferecendo bolsas integrais e parciais aos estudantes de baixa 

renda. 

5.8 Eventos Científicos do Curso de Biomedicina 

 

A formação adequada dos universitários requer, além do conteúdo visto em salas de 

aula, bem como aquele vivenciado em Projetos de Extensão e Campos de Estágio, o contato 

com Biomédicos e outros profissionais que desenvolvem atividades em diferentes áreas de 

atuação. Esse contato, além de contribuir para o enriquecimento na formação acadêmica, cria 

condições para o amadurecimento técnico-científico do aluno. Desta forma, o Curso de 

Biomedicina realizou em 2007 o “I Simpósio da Biomedicina” em parceria com outros cursos 

da área de saúde, que permanece até os dias atuais, ocorrendo uma vez ao ano. 

 

5.8.1 Objetivos 
 

Promover um ciclo de palestras sobre temas atuais e de interesse para alunos e 

profissionais da área de Biomedicina, como forma de complementar a formação teórico-prática 

dos graduandos. 
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5.8.2 Organização 
 

 A Comissão Organizadora do Evento é composta por Docentes do curso de 

Biomedicina e alunos são convidados e estimulados a participar da organização.   

A Comissão Organizadora do Simpósio de Biomedicina faz contato com os 

palestrantes, busca patrocínio de empresas para os materiais a serem utilizados no evento, 

proporcionam coffe-break com parte dos recursos arrecadados com as taxas de inscrição, 

sendo o restante utilizado para pagamento de despesas com palestrantes. 

Os  Simpósios de Biomedicina ocorre no mês de novembro com a finalidade de 

enfatizar o Dia do Biomédico, que é comemorado no dia 20 de novembro, sob orientação da 

Coordenação do Curso. 

 

 

5.8.3 Público-alvo  
 

O evento é destinado aos alunos de todos os períodos do Curso de Biomedicina do 

UNICEP, mediante inscrição, sendo aberto à participação de alunos e professores dos demais 

cursos da área de saúde da Instituição, além de interessados de outras instituições e 

profissionais da Região. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. ADMINISTRAÇÃO DO CURSO DE BIOMEDICINA 

 

6.1 Atuação do Núcleo Docente Estruturante – NDE 

 
O Núcleo Docente Estruturante do Curso de Biomedicina do UNICEP é formado por 

docentes que vêm se envolvendo e participando das discussões e definições necessárias à 

construção e atualização de seu Projeto Pedagógico.   

Além do Coordenador do Curso, compõem o NDE docentes de diferentes disciplinas da 

área profissionalizante. Essa diversificação é fundamental para manter um equilíbrio em 
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relação as necessidade de formação do futuro profissional para as diferentes áreas de atuação 

no mercado de trabalho.  

O NDE procura garantir que o currículo se mantenha atualizado e de acordo com as 

novas necessidades de formação criadas pela expansão natural do campo de atuação 

profissional do farmacêutico, bem como com a regulamentação dessa atuação advinda de 

Resoluções do CRBM– Conselho Regional de Biomedicina. 

O trabalho se desenvolve considerando sempre a necessidade de atendimento integral 

às diretrizes curriculares estabelecidas pela Resolução CNE/CES nº 2, de 19/02/2003 e 

procura garantir que a sequência das disciplinas ocorra de forma integrada e adequada à 

aquisição dos conhecimentos gerais e específicos, proporcionando oportunidades efetivas de 

aprendizagem teórica e prática pelos graduandos. 

O NDE se reúne sempre que convocado pelo Coordenador ou pela maioria dos seus 

membros e a cada início de semestre letivo. As reuniões acontecem em sala reservada, as 

decisões do NDE são tomadas por maioria da simples de votos com base no número de 

presentes e são documentadas em ata específica, assinadas por todos os integrantes.  

O NDE do curso de Biomedicina, implantado através da Resolução CONSEPE nº 020-

A/2016, de 24 de outubro de 2016, é composto por docentes da Instituição com titulação em 

nível de pós-graduação stricto-sensu e com regime de trabalho que assegure uma intensa 

dedicação ao Curso.  

O NDE tem como responsabilidade contínua a formulação do Projeto Pedagógico do 

Curso, sua implementação e desenvolvimento, tendo como meta fazer com que o Curso esteja 

apto para atender as demandas acadêmicas e sociais. Todas as reuniões do NDE estão 

registradas em Atas e arquivadas na Coordenação do Curso.  

Com relação à titulação, atualmente o NDE conta com 100% de doutores. A 

composição e o regulamento do NDE está apresentado no Anexo VI.  

 

 
 
6.1.1 Coordenação do Curso e Conselho de Curso 
 

A coordenação do Curso é responsabilidade, no que se refere à definição de suas 

diretrizes e políticas gerais, do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONSEPE) e do 

Conselho de Curso, o qual é composto pelo Coordenador, professores e estudantes do curso. 

A função gestora ou executora das deliberações deste Colegiado é exercida através de seu 

Coordenador, Profa. Ms. Karina Ponsoni Corbi, desde janeiro de 2007. 

  As competências do Coordenador do Curso são estabelecidas no Art 310 do Estatuto 

do Centro Universitário e estão detalhadas a seguir: 
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a) Presidir o Colegiado de Curso, promovendo reuniões periódicas para discussão de 

questões relativas ao seu curso. 

b) Elaborar o Projeto Pedagógico do Curso, em conjunto com o Conselho e demais 

docentes do curso, revisando-o periodicamente de forma a adaptá-lo às exigências 

legais e conjunturais; 

c) Promover reuniões com os professores do curso antes do início de cada semestre para 

discussão dos planos de ensino, ementários, objetivos, conteúdos programáticos, 

metodologia de ensino, avaliação e referências bibliográficas; 

d) Promover reuniões com os representantes discentes para captar, de forma contínua, a 

sensibilidade dos alunos acerca do curso, possibilitando ações corretivas: 

e) Acompanhar os índices de evasão, de trancamentos, de freqüência, de reprovações 

por falta e por desempenho e outros aspectos relevantes, no sentido de mapear seu 

curso e formular estratégias que visem tornar os índices desejáveis; 

f) Realizar avaliações semestrais de seus docentes com as avaliações dos discentes, 

realizadas pelo Núcleo de Avaliação Continuada; 

g) Promover a integração da instituição e do curso com a comunidade (setor público e 

privado), divulgando o curso e suas potencialidades, identificando oportunidades de 

estágio e de emprego aos futuros graduados: 

h) Incentivar a criação de núcleos de estudos envolvendo docentes, em uma perspectiva 

de formação continuada, e discentes, visando o enriquecimento curricular. 

i) Sugerir alterações nas sistemáticas e procedimentos acadêmicos e administrativos 

utilizados pela instituição, visando a agilidade e eficácia dos processos operacionais e 

tomadas de decisões; 

j) Analisar os processos de aproveitamento de estudos de alunos provenientes de 

transferências internas, externas e ingressantes via processo seletivo, que cursaram o 

ensino superior; 

k) Sugerir, a partir das indicações dos docentes, livros, periódicos, fitas de vídeo, cds, 

softwares a serem comprados para o enriquecimento do acervo; 

l) Coordenar os processos de revisões de avaliações de aprendizagem, montando banca 

de três professores, e encaminhando os resultados para secretaria acadêmica; 

m) Apresentar à Direção Geral a necessidade de contratação de novos docentes, de 

acordo com as normas da instituição e solicitar aos candidatos o plano de trabalho 

envolvendo a articulação de atividade de ensino, pesquisa e extensão; 
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n) Atribuir, em conjunto com a coordenação geral e direção, aulas aos docentes do curso, 

semestralmente; 

o) Montar, juntamente com os coordenadores de outros cursos de graduação o horário de 

aulas a cada semestre letivo e encaminhar à coordenação geral e direção; 

p) Coordenar, juntamente com o Núcleo de Apoio Pedagógico, o processo de seleção de 

monitores, de acordo com as normas da instituição; 

q) Elaborar, juntamente com a coordenação geral e direção, o calendário escolar anual; 

 
r) Acompanhar e registrar os índices previstos no Padrão de Qualidade de seu curso, 

detectando distorções e tomando ações corretivas; 

s) Estimular a iniciação científica e a pesquisa entre professores e alunos, possibilitando, 

dessa forma, a produção acadêmica da instituição; 

t) Sugerir projetos e programas que elevem a qualidade do curso, envolvendo, sempre 

discentes e docentes, e também, engajá-los, sempre que possível, em projetos e 

programas de extensão universitária; 

u) Estimular a produção científica docente, promovendo a publicação de livros, artigos e 

outros tipos de publicações; 

v) Acompanhar o processo de apresentação e defesa dos Trabalhos de Conclusão de 

Curso dos estudantes do curso. 

As diretrizes acadêmicas do Curso de Biomedicina são discutidas, definidas e 

implementadas com a participação direta e efetiva do Conselho do Curso, que se reúne 

periodicamente para discutir as questões de ensino, pesquisa e extensão relacionada ao 

curso. 

Este é um colegiado formalmente definido no Capítulo IV do Estatuto do Centro, com a 

composição e atribuições definidas da seguinte maneira: 

Art. 270. O Conselho de Curso é composto pelo coordenador, seu presidente nato, por 

cinco professores, escolhidos por seus pares, e por um representante discente, indicado pelo 

Centro Acadêmico, todos da respectiva unidade. 

Parágrafo Primeiro. Os representantes têm mandato de um ano, com direito a 

recondução, exceto o representante estudantil. 

Parágrafo Segundo. Aos representantes docentes aplica-se o princípio de estabilidade 

no emprego, nos termos definidos no parágrafo 5º do artigo 9º deste Estatuto. 

 
Art. 280. Compete ao Conselho de Curso: 
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I. Definir a missão, a concepção e os objetivos do curso de graduação e o perfil 

profissiográfico pretendido; 

II. Sugerir alterações no currículo pleno do curso e deliberar sobre o conteúdo 

programático de cada disciplina e atividade; 

III. Promover a avaliação periódica do curso, na forma definida pela 

administração superior; 

IV. Decidir, em grau de recurso, sobre a aceitação de matrículas de alunos 

transferidos ou portadores de diplomas de graduação, aproveitamento de 

estudos, adaptação e dispensa de disciplinas, de acordo com este Estatuto, o 

Regimento Geral e as demais normas aplicáveis; 

V. Deliberar, em primeira instância, sobre os projetos de ensino, pesquisa e 

extensão de sua área; 

VI. Desenvolver e aperfeiçoar metodologias próprias para o ensino, a pesquisa e 

a extensão; 

VII. Promover e coordenar seminários, grupos de estudos e outros programas 

para o aperfeiçoamento de seu quadro docente, assim como, indicar, à 

Diretoria, professores para participarem de cursos de pós-graduação; 

VIII. Exercer as demais funções que lhe forem delegadas. 

 

Art. 290. Às reuniões dos Conselhos de Curso aplica-se, no que couber, o disposto 

para os colegiados superiores neste Estatuto ou no Regimento Geral. 

 

O coordenador do Curso de Biomedicina participa efetivamente como membro titular do 

Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONSEPE), órgão colegiado central da UNICEP, 

cuja composição e atribuições estão definidas no Estatuto Geral do Centro, em seu capítulo II. 

Transcreve-se, a seguir, a íntegra desse capítulo, de modo a evidenciar que o referido 

Colegiado é o local preferencial para a discussão e deliberação de assuntos relacionados à 

Coordenação e ao Curso propriamente dito. 

 
Art. 110. O Conselho, Pesquisa e Extensão (CONSEPE), órgão central de supervisão 

das atividades de ensino, pesquisa e extensão, com atribuições deliberativas, normativas e 

consultivas, é integrado: 

I. Pelo Diretor Geral, seu Presidente; 

II. Pelos Diretores; 

III. Pelos Coordenadores de Curso; 
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IV. Por oito representantes do corpo docente, escolhido por seus pares, entre os 

integrantes do quadro permanente da Instituição; 

V. Por um representante do corpo discente, escolhido por seus pares, na forma da 

legislação vigente, vedada a recondução imediata. 

Parágrafo primeiro. O mandato dos representantes docentes é de dois anos, 

permitida uma recondução. 

Parágrafo segundo. É assegurada aos representantes do corpo docente, estabilidade 

durante a duração do mandato e por um período de seis meses subseqüente ao término do 

mesmo. 

Art. 120. Compete ao conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão: 

 
I. Superintender e coordenar, em nível superior, as atividades de ensino, de 

pesquisa e extensão, deliberando sobre: 

a) Criação, expansão, modificação e extinção de cursos; 

b) Ampliação, redistribuição e diminuição de vagas; 

c) Elaboração da programação dos cursos; 

d) As normas gerais dos processos de seleção para matrícula nos cursos ou 

disciplinas; 

e) O calendário acadêmico anual, os turnos e o horário de funcionamento dos 

cursos de graduação; 

f) As normas acadêmicas complementares às do Regimento Geral, em 

especial as relativas a programas de ensino, matrículas de graduados e 

outras, transferências, trancamentos de matrícula, mudanças de curso, 

adaptações, avaliação do processo ensino-aprendizagem, processo seletivo 

para os diversos cursos, aproveitamento de estudos e outras, que se 

incluem no âmbito de sua competência; 

g) Os currículos plenos dos cursos de graduação, decidindo sobre questões 

relativas a sua aplicabilidade; 

h) O conteúdo e a duração dos cursos de doutorado, mestrado especialização 

e aperfeiçoamento; 

i) A programação das pesquisas e das atividades de extensão; 

j) As normas sobre contratação e dispensa de professores; 

k) Os planos de carreira docente; 

l) As propostas de avaliação institucional; 

 
II. Elaborar o seu Regimento Interno; 
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III. Deliberar, naquilo que lhe compete, sobre as alterações deste Estatuto e do 

Regimento Geral; 

 
IV. Constituir comissões; 
 
V. Aprovar, encaminhando para apreciação do Conselho Universitário, a 

concessão de dignidades acadêmicas e prêmios; 
 
VI. Exercer o poder disciplinar, no âmbito de suas funções;  

 
VII. Exercer as demais atribuições que, por sua natureza, lhe sejam afetas. 

 

6.1.2 Participação da Coordenação do Curso em Órgãos Colegiados da IES 
 

O coordenador do Curso de Biomedicina participa efetivamente como membro Titular 

do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONSEPE), órgão colegiado central do 

UNICEP, cuja composição e atribuições estão definidas no Capítulo II do Estatuto Geral do 

Centro Universitário. 

  

5.2 Coordenação do Curso 

 

O curso de Biomedicina é atualmente coordenado pelo professor que tem a seguinte formação 

acadêmica: 

Coordenação do Curso: Prof. Dr. Daniel Sivieri Cordeiro 

Graduação: Farmácia-Bioquímica pela Faculdade de Ciências 

Farmacêuticas de Ribeirão Preto (Universidade do São 

Paulo - USP - 1998) 

Pós Graduação Mestrado em Fármacos e Medicamentos pela 

Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto 

(Universidade do São Paulo - USP – 1999/2000). 

Pós Graduação Doutorado em Fármacos e Medicamentos pela 

Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto 

(Universidade do São Paulo - USP – 2001/2005). 
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Experiência Didática:  

 

Universidade de São Paulo – FCFRP/USP 

2006: Professor Auxiliar de Ensino, referência MS-1, em 

RTP (12 horas), claro nº 1075284 (temporário), junto ao 

Departamento de Ciências Farmacêuticas, nas 

disciplinas de Economia e Administração (Empresas 

Farmacêuticas) e Supervisão de Produção, do 

Departamento de Ciências Farmacêuticas, da 

Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto 

– USP no período de 7 fevereiro de 2006 a 06 de agosto 

de 2006.  

 

Centro Universitário Central Paulista - UNICEP 

2006: Professor Doutor da disciplina de Farmacologia I, 

no curso de Farmácia e Fisoterapia da Universidade 

Central Paulista, UNICEP, no período de 1 de agosto de 

2006 até 5 de dezembro de 2006. 

2006/2007: Professor Doutor da disciplina de Física 

Industrial, no curso de Farmácia da Centro Universitário 

Central Paulista, UNICEP, no período de 16 de fevereiro 

de 2006 até a presente data. 

2006/2007: Professor Doutor da disciplina de 

Farmacotécnica Industrial I, e agora denominada 

Tecnologia Farmacêutica I, no curso de Farmácia da 

Universidade Central Paulista, UNICEP, no período de 1 

de agosto de 2006 até a presente data. 

2007: Professor Doutor da disciplina de Farmacotécnica 

Industrial II, e agora denominada Tecnologia 

Farmacêutica II, no curso de Farmácia da Universidade 

Central Paulista, UNICEP, no período de 12 de fevereiro 

de 2007 até a presente data. 

2007: Professor Doutor da disciplina de Síntese de 

Fármacos, no curso de Farmácia da Universidade 

Central Paulista, UNICEP, no período de 12 de fevereiro 

de 2007 até a presente data. 

2010: Professor Doutor da disciplina de Farmacognosia, 
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no curso de Farmácia da Universidade Central Paulista, 

UNICEP, no período de 12 de fevereiro de 2007 até a 

presente data. 

2011: Professor Doutor da disciplina de Química 

Farmacêutica, no curso de Farmácia da Universidade 

Central Paulista, UNICEP, no período de 12 de fevereiro 

de 2007 até a presente data. 

 

Experiência Profissional 
1997: Estagiário na farmácia de dispensação da 

Unimed, sob orientação do Farmacêutico Dalton Caprari 

Pires, no período de abril a junho de 1997 em Ribeirão 

Preto – SP, Brasil. 

1998: Estagiário na farmácia de manipulação e 

homeopatia “Sanrê”, sob orientação das Farmacêuticas 

Sandra Cristina Bastos Tarifa e Regina Claudete Galete 

Krempel, no período de agosto a setembro de 1998, em 

Ribeirão Preto – SP, Brasil. 

1998: Estagiário na farmácia de manipulação do Serviço 

Municipal de Saúde em Ribeirão Preto, sob orientação 

do Farmacêutico Júlio César Borella, no período de 

setembro a outubro de 1998, em Ribeirão Preto – SP, 

Brasil. 
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Cursos Ministrados 
- Participou do curso de verão da FCFRP/USP – 

Intitulado “REVESTIMENTOS DE COMPRIMIDOS” 

ministrando a palestra intitulada “DEFEITOS NOS 

FILMES DE REVESTIMENTOS DE COMPRIMIDOS”, 

no dia 14 de setembro de 2.002, com duração de 8 

horas na FCFRP/USP - Ribeirão Preto – SP, Brasil.  

 

Participação em 

comissões 

- Atuou como representante Discente Suplente junto à 

Comissão de Pesquisa da F.C.F.R.P. – USP, de 15 de 

junho de 2.002 a 14 de junho de 2.003. 

- Atuou como representante Discente Titular junto à 

Comissão de Pesquisa da F.C.F.R.P. – USP, de 15 de 

junho de 2.003 a 14 de junho de 2.004. 

 

Experiência Administrativa 
1) Coordenação de Eventos 

- Participou da comissão do 1 SINPOSPq (1 Simpósio 

Internacional de Pós-Graduação e Pesquisa da 

Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto 

– USP. 1 e 2 de setembro de 2004. 

 

 

Regime de trabalho do coordenador do curso 

 

Tempo Integral: Coordenação de Curso: 40 horas (coordenação e aulas) 
 
      

 

 

 

6.2.1 Produção científica do coordenador do curso 

INSERÇÃO EM GRUPOS DE PESQUISA 

- Participação no grupo de Pesquisa “Desenvolvimento e Controle de Qualidade de Fármacos, 

Medicamentos e Cosméticos” do Centro Universitário Central Paulista, UNICEP, tendo como 

pesquisador líder o docente Dr. Luís Roberto Paschoal. 
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Participa de orientações de alunos de iniciação científica, trabalhos de TCC, debatedor de 

trabalhos de TCC 

 

INDICADORES DE PRODUÇÃO 
   Produção bibliográfica - 12 
 
Artigos Completos publicados em periódicos – 9 
Artigos Completos publicados em anais de eventos científicos - 3 
Resumos em eventos científicos – 14 
Orientações em andamento - 1 
 
  Iniciação científica - 1 
 
Orientações de outras naturezas - 3 
 

6.2.2 Experiência profissional acadêmica do coordenador do curso 

 

Como pesquisador: 

- Orientação das alunas Maria Fernanda Martinez Villari e Maria Estela Incao com o projeto 

Controle de Qualidade de folhas de Espinheira Santa (Maytenus ilicifolia) comercializadas em 

Drogarias, Farmácias de Manipulação, Supermercados e Região Central de São Carlos. 

Iniciação científica finalizado em agosto de 2008. Centro Universitário Central Paulista 

(UNICEP), Bolsa PIBIC/CNPq. 

 

- Orientação do estudante Renato Alves Ferreira com o projeto Determinação da quantidade 

de flavonóides totais em folhas de Passiflora edulis Sims e Passiflora alata Dryander 

(maracujá). Iniciação científica finalizado em agosto de 2011. Centro Universitário Central 

Paulista (UNICEP), Bolsa PIBIC/CNPq. 

 
- Orientação da aluna Ariane Migliato Martinelli com o projeto Determinação da concentração 

de Atenolol em medicamentos referência, genéricos, similares e manipulados por 

espectrofotometria e verificação da qualidade das formas farmacêuticas comercializadas. 

Iniciação científica finalizado em julho de 2012. Centro Universitário Central Paulista 

(UNICEP), Bolsa PIBIC/CNPq. 

 

- Orientação da aluna Geovana Rosa de Moraes com o projeto Controle de qualidade do Chá 

verde (Camelia sinensis) comercializado em farmácias, drogarias e centro da cidade de São 

Carlos. Iniciação científica finalizado em julho de 2013. Centro Universitário Central Paulista 

(UNICEP), Bolsa PIBIC/CNPq. 
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- Orientação do estudante Vinicius Fernando Lima com o projeto Controle de Qualidade e 

Análise quantitativa da concentração de comprimidos de Atenolol em medicamentos dentro e 

fora do prazo de validade por espectrofotometria. Iniciação científica finalizado em julho de 

2015. Centro Universitário Central Paulista (UNICEP), Bolsa PIBIC/CNPq.-  

 

6.2.3 Experiência profissional não acadêmica e administrativa do coordenador 
do curso 
 
- Membro da Comissão de organização de eventos e programas de extensão nas IES; 

-Docente responsável pelo núcleo de disciplinas e docentes das áreas de Química, Bioquímica 

e Farmacologia e das Ciências Farmacêuticas da IES, para efeito de ajuste dos docentes da 

área às disciplinas dos Cursos da Saúde. 

- Membro da Comissão de Estágio do Curso de Farmácia desde fevereiro de 2006. 

- Membro da Comissão do TCC do Curso de Farmácia desde janeiro de 2007. 

- Membro de Banca para contratação de Docente desde fevereiro de 2006. 

 

 
 

6.2.4 Experiência profissional acadêmica do coordenador do curso 

 

Como pesquisador: 

Orientação das alunas Maria Fernanda Martinez Villari e Maria Estela Incao com o projeto 

Controle de Qualidade de folhas de Espinheira Santa (Maytenus ilicifolia) comercializadas em 

Drogarias, Farmácias de Manipulação, Supermercados e Região Central de São Carlos. 

Iniciação científica finalizado em agosto de 2008. Centro Universitário Central Paulista 

(UNICEP), Bolsa PIBIC/CNPq. 

 

6.2.5 Experiência profissional não acadêmica e administrativa do coordenador do curso 
 
- Membro da Comissão de organização de eventos e programas de extensão nas IES; 

-Docente responsável pelo núcleo de disciplinas e docentes das áreas de Química, Bioquímica 

e Farmacologia e das Ciências Farmacêuticas da IES, para efeito de ajuste dos docentes da 

área às disciplinas dos Cursos da Saúde. 

- Membro da Comissão de Estágio do Curso de Farmácia desde fevereiro de 2006. 

- Membro da Comissão do TCC do Curso de Farmácia desde janeiro de 2007. 

- Membro de Banca para contratação de Docente desde fevereiro de 2006. 
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 Outras informações, atualizadas periódicamente, podem ser adquiridas no site: 

www.cnp.br, plataforma LATES. 

 

6.3 Corpo Docente 

 
O quadro docente está demonstrado no anexo IV. 
 

6.4 Apoio didático aos docentes e aos discentes 
 

O apoio pedagógico aos docentes tem sido efetivado com o auxílio do Núcleo de Apoio 

Pedagógico a Docentes e Discentes da UNICEP (NAP), que segue em anexo (anexo X), que 

é um espaço investigativo e formativo do processo de desenvolvimento profissional docente e 

discente e de reflexão sobre os processos de ensino - aprendizagem. Ele é traduzido através 

da implementação e manutenção de espaços de reflexão pedagógica e de formação 

continuada, oferecendo suporte e ferramentas conceituais – metodológicas adequadas para o 

desenvolvimento profissional docente, a revisão e a reformulação das práticas educacionais e 

a melhoria do processo ensino – aprendizagem. 

O Centro oferece suporte técnico e conta com mecanismos institucionais regulares de 

apoio à produção científica, técnica, pedagógica e cultural dos docentes traduzidos na 

realização do CIC - UNICEP - Congresso  de Iniciação  Científica  do  UNICEP, do  Congresso  

Nacional de  Pesquisadores (CONAPE) e na edição da Revista Científica Multiciência.  Além 

disso, a Instituição, desde 2004, está incentivando os docentes à produção de uma série de 

revistas denominada “Apontamentos Multidisciplinares” destinada a disciplinas que são 

ofertadas para diferentes cursos de graduação, como por exemplo, Fundamentos da 

Matemática, Estatística e Computação Aplicada I. A primeira dessa série de Apontamentos, 

sobre Estatística já foi editada. 

O apoio pedagógico ao discente tem sido realizado através de ações que levam em 

conta os seguintes aspectos: 

 Ação constante do Coordenador do Curso, que dispensa ao discente um atendimento 

imediato e individual todas as vezes que o mesmo solicita;  

 Realizações de ações no sentido da seleção de monitores de disciplinas orientados por 

professores vinculados ao curso que além de voltarem suas atenções para atividades 

específicas de disciplinas também prestam orientação acadêmica dos alunos; 

http://www.cnp.br/
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 Os professores vinculados ao curso são motivados a proporem projetos de iniciação 

científica, objetivando a participação destes nos congressos de iniciação científica 

promovidos pela própria instituição (CIC-UNICEP) ou por outras instituições. 

 Alicerçados na necessidade de se utilizar estratégias de nivelamento da aprendizagem 

dos alunos, para melhorar o seu desempenho nas disciplinas regulares, o NAP 

promove desde o 2º. Semestre de 2004 cursos de revisão de conteúdos básicos 

(revisão dos conteúdos do ensino médio, em matemática, química, física e língua 

portuguesa) com carga horária mínima de 20 horas e máxima de 30 horas, oferecidos 

semanalmente no período da tarde e aos sábados pela manhã e tarde nas salas de 

aula do Campus II da UNICEP. Foi ministrado no 2º. Semestre de 2005 Curso de 

Língua Portuguesa – ênfase em redação e expressão oral, com carga didática de 130 

horas. 

Além disso, são desenvolvidas ações no sentido de valorização da aula como um dos 

principais momentos para a construção do conhecimento; orientação para a formação de 

hábitos de estudo e incentivo para a aquisição de livros da área específica, no sentido da 

construção de uma biblioteca particular, como também, incentivo para a utilização da biblioteca 

como local de estudo e pesquisa; utilização da Internet como recurso para o estudo, pesquisa 

e troca de informações; estímulo para a aquisição da bibliografia para pesquisa de iniciação 

científica e do Trabalho de Conclusão de Curso. 

 
 
6.4.1 Representação Discente  
 

A Representação Discente é constituída por 1 (um) estudante do Curso de Farmácia, 

que participa de reuniões periódicas com a Coordenação e Conselho do Curso. Atualmente 

conta com a presença de um estudante do curso noturno. 

 

6.5 Programas da Instituição de Apoio aos Docentes 

 

A UNICEP desde definiu as sua Políticas Institucionais, onde foram estabelecidas os seguintes 

apoios e incentivos aos docentes: 

 

 Bolsa na Pós-graduação 

 Apoio à eventos nacionais e internacionais 
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 DGP – Diretório de Grupos de Pesquisa – 22 participantes 

 Bolsa na Graduação 

 

 
6.5.1 Apoio à qualificação e capacitação aos docentes 
 

As ações de capacitação da UNICEP são norteadas pelo Programa Institucional de 

Incentivo à Qualificação e Capacitação Docente (PIQC), em seus três subprogramas: item A.2 

– Pós-Graduação Stricto Sensu (Programa de Incentivo à Formação de Mestres e Doutores), e 

itens A.3 – Pós-Graduação Lato Sensu (Programa de Incentivo ao Aperfeiçoamento e 

Capacitação Docente) e item A.4 – Apoio a Congressos, Convenções e outros Curso. 

O Programa de Incentivo à Formação de Mestres e Doutores visa estimular e apoiar as 

atividades de qualificação acadêmica, em nível de Mestrado e Doutorado. Esse programa 

contempla condições para o oferecimento de bolsa auxílio e contém a documentação exigida 

para a sua solicitação ou renovação. Ainda contém as normas para a interrupção ou 

cancelamento da bolsa. Ele contempla também as condições para afastamento remunerado.  

Os Programas de Incentivo ao Aperfeiçoamento e Capacitação Docente e de Apoio a 

Congressos, Convenções e outros Curso, visam induzir e apoiar a implantação e a 

consolidação de um processo sistemático de qualificação contínua de seu quadro docente, por 

meio da concessão de bolsas e afastamentos remunerados para a realização de cursos de 

pós-graduação lato sensu e de cursos de treinamento e reciclagem, e de auxílios e 

afastamentos remunerados para a participação em congressos, seminários e reuniões 

científicas, no país e no exterior. 

A instituição, com a criação e implantação do PIQC e seus subprogramas, busca definir 

mais uma iniciativa que possibilite a promoção da qualidade do ensino dispensado, a 

constituição de grupos de pesquisa, e a consolidação de um quadro docente estável e 

permanente (Anexo X) 

 

6.5.2 Plano de Carreira docente 
 

O Plano de Carreira Docente regula as condições de admissão, dispensa, direitos, 

vantagens, deveres e responsabilidades dos membros do magistério das Instituições de 

Ensino Superior mantidas pela ASSER. (Anexo XI). 

 
6.5.3 Regimento Interno da Comissão de Avaliação de Docentes 
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A Comissão de Avaliação de Docentes (CAD), é um órgão da assessoria da Diretoria, 

com a finalidade de proceder à avaliação dos professores do Quadro de pessoal Docente da 

Instituição, para os efeitos previstos no Plano de Carreira dos Docentes (Anexo XI). 

 

 

6.6 Pessoal Técnico Administrativo 
 

O suporte de pessoal técnico e administrativo para o funcionamento dos cursos da 

UNICEP está organizado da seguinte forma: 

- Apoio Acadêmico e Almoxarifado 

- Centro de Apoio Técnico Computacional 

- Centro de Informática 

- Centro de Comunicação Visual e Artes Gráficas 

- Secretaria Acadêmica 

- Manutenção Geral da Instituição 

- Núcleo de Assessoria de Imprenssa 

Que a seguir se descreve cada um desses setores. 

 

6.6.1 Apoio Acadêmico e Almoxarifado 

Esta unidade tem por função dar apoio aos professores e coordenadores de curso 

quanto ao fornecimento de materiais de consumo, além do agendamento e disposição nas 

salas de equipamentos audiovisuais. 

 

UNIDADE (MIGUEL PETRONI) 

Localiza-se em uma sala próxima à Sala de Docentes 

Responsável  gerencial:  Romualdo Ismael Garbuio (encarregado) 

Equipe gerencial:  Romualdo Ismael Garbuio (encarregado) 

    

 

6.6.2 Centro de Apoio Técnico Computacional 
 

Esta unidade tem por objetivo prover apoio e resolução de problemas relativos ao uso e 

manutenção de computadores e impressoras de toda a instituição. Além disso, otimiza a 

utilização de projetores multimídia nas aulas de graduação e de pós-graduação. 

A manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos é realizada pela equipe 

gerencial, abaixo discriminada, que utiliza como ponto de apoio uma sala de 7 m2 na Unidade I 
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e de 15 m2 na Unidade II. Os Centros de ambas as unidades dispõem de torres, 

microcomputadores, impressoras, scanners e no-breaks. 

 

 

 

6.6.3 Centro de Informática 
 

Este serviço tem a finalidade de criar os programas computacionais utilizados por 

diversas outras unidades da instituição. O Centro de Informática funciona em uma sala de 13 

m2, próximo à Secretaria da Unidade II, contando com três computadores AMD Sempron 2300. 

Equipe gerencial:  Prof. Wesley Peron Seno (coordenador) 

   Elby Vaz Nascimento 

 

6.6.4 Centro de Comunicação Visual e Artes Gráficas 
 

Esta unidade, localizada em uma sala de 13 m2 próxima à Secretaria da Unidade II, 

tem por objetivo a criação de folders, banners, painéis e outdoors para divulgar eventos 

organizados pela instituição. Conta com dois computadores AMD Sempron 2600, impressora 

colorida Epson e monitor de 17”. 

Equipe gerencial:  Ronnie Anderson Malimpensa 

   Reginaldo Roberto Malimpensa 

 

 

 

6.6.5 Secretaria Acadêmica 
 

Esta unidade tem por função dar apoio aos alunos, professores e coordenadores 

quanto à realização da matricula, solicitação de documentos (declaração de matricula, 

histórico escolar, entre outros) e dados gerais de alunos e turmas. O aluno pode fazer acessar 

suas notas e faltas via Web por meio de um boletim on-line através de um usuário e senha. O 

sistema acadêmico também disponibiliza um ambiente de trabalho para professores, 

coordenadores e direção com autenticação por usuário e senha.  O atendimento aos alunos, 

professores e coordenadores é realizado de maneira individual e personalizada e pode ser 

efetuado nos períodos: manhã, tarde e noite.  
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UNIDADE MIGUEL PETRONI 

Localiza-se em uma sala de 82 m2 e possui os seguintes itens de estrutura de trabalho: 

trinta e quatro arquivos para prontuários de alunos, nove micro-computadores e duas três 

impressoras a laser. A secretaria desse campus atende aos alunos e professores dos Cursos 

de: Administração, Arquitetura, Ciências Biológicas, Ciência da Computação, Direito, 

Educação Física, Enfermagem, Engenharia da Computação, Engenharia de Produção, 

Engenharia Elétrica, Biomedicina, Fisioterapia, Matemática, Nutrição e Publicidade e 

Propaganda. O atendimento aos alunos é realizado nesta unidade por quatro estagiárias, cinco 

funcionárias e tem como secretária responsável Priscila Jorge. 

 
6.6.6 Manutenção Geral da Instituição 
 

Responsável: Rodrigo Fiel (Supervisor de Manutenção) 

 

 

6.6.7 Núcleo de Assessoria de Imprensa 
 

Trabalha na divulgação de informações sobre a Instituição nos meios de comunicação, 

primando pela objetividade e transparência. É responsável pela intermediação do contato entre 

os veículos da imprensa e a Instituição, as notícias divulgadas no site e realiza clipagem diária. 

Equipe 

Guilherme Lamon Sofri 

Ana Lívia Squiavone 

 

 

7. INSTALAÇÕES 
 
7.1 Instalações Físicas 
 

As atividades do Curso de Graduação em Biomedicina desenvolvidas no Campus II da 

UNICEP, localizado na Rua Miguel Petroni, 5111.  

Destaca-se que este Campus foi inaugurado há aproximadamente cinco anos e vem 

gradativamente concentrando todas as atividades de ensino, pesquisa e extensão 

desenvolvidas pela Instituição. Ele está instalado numa área total de 104.000 m2 e, para o 

funcionamento dessas atividades, as edificações são construídas em 06 módulos térreos e 05 

módulos de 02 pavimentos destinados às salas de aulas convencionais e laboratórios e, ainda, 

abriga, além de quinze cursos de graduação, instalações para Secretaria Acadêmica, 
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Tesouraria, Setor de alunos, Setor de Desenvolvimento, Setor de Jornalismo, Telefonia, 

Mantenedora, Centro de Informática. Existem ainda instalações apropriadas para a diretoria de 

Pós Graduação e dos Cursos de Extensão e para Centro Integrado de Pesquisa (CENIP), 

salas destinadas ao corpo docente, direção de Centro Universitário, coordenadores de cursos 

de graduação, secretaria e, também, as instalações de uma das Bibliotecas Comunitárias da 

UNICEP e sala onde ficam depositados os recursos audiovisuais de multimídia desta unidade. 

Ademais, conta com um Centro de Comunicação Visual e Artes Gráficas cujo objetivo é 

a criação de folders, banners, painéis e outdoors para divulgar eventos organizados pela 

instituição. Possui também uma Unidade de apoio aos professores e coordenadores de curso 

quanto ao fornecimento de materiais de consumo, além do agendamento e disposição nas 

salas de equipamentos audiovisuais.  

Com a finalidade de proporcionar aos alunos conforto ao obter cópias reprográficas e 

alimentação, a UNICEP conta com duas cantinas e duas reprografias. Tais unidades 

funcionam nos períodos diurno e noturno.  

Além disso, este Campus possui um amplo estacionamento que acomoda e oferece 

segurança a todos os estudantes e funcionários que dele fazem uso e conta com equipes 

encarregadas da manutenção preventiva e corretiva da estrutura geral da instituição. 

  
7.1.1 Salas de Aula e auditórios/salas de conferências 

 

O UNICEP possui dois campi, o Campus Administrativo e o Campus Miguel Petroni. O 

Campus Miguel Petroni conta com mais de 100 salas de aulas para atender as aulas teóricas 

dos diferentes cursos de graduação e de tecnologia ofertados pela instituição, além de todas 

as demais atividades de pós‐graduação e extensão. Todas possuem ventilação, iluminação e 

acústica apropriada e, nos de dois pavimentos, existem elevadores para o acesso no segundo 

pavimento. Há salas de aula de aula com área de diferentes tamanhos. Semestralmente é feito 

uma distribuição das salas de aula para as turmas em função do seu número de estudantes. 

Algumas salas são equipadas com pranchetas para atenderem os cursos que necessitam de 

em suas atividades de aulas dessa infraestrutura.  

Todas as salas são equipadas com iluminação fluorescente, ventiladores industriais 

fixos com baixo nível de ruído, lousas amplas quadriculadas de giz, telas de retroprojeção 

retráteis fixas e carteiras estofadas para assegurar excelentes condições de conforto.  

Todos os blocos que abrigam as salas de aula são dotados de rampas e elevadores 

para atender aos requisitos de acessibilidade, bem como de dispositivos de prevenção e 
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combate a incêndio. Existe uma grande quantidade de salas que já possuem instalados 

projetores multimídia.  

 O Curso de Farmácia ocupa atualmente 3 (três) salas de aulas, localizadas no Bloco 

B1 salas 11;13 e 16, além dos laboratórios específicos conforme descrito anteriormente. Estas 

salas de aula possuem ventilação adequada, conforto térmico, iluminação e acústica 

apropriada, sendo equipadas com cadeiras estofadas em número suficiente para acomodação 

de todos os estudantes, quadro negro, ventiladores, mesa e cadeira para o docente. Todos os 

blocos que contêm as salas de aula dispõem de rampas de acesso e, em Blocos com dois 

pavimentos, de elevadores; ainda possuem dispositivos de prevenção e combate a incêndio, 

instalações sanitárias em todos os seus pavimentos, inclusive para os estudantes portadores 

de necessidades especiais.  

Os recursos áudio visuais (projetor de slides, retroprojetor, televisão e vídeos) podem 

ser solicitados mediante agendamento no sistema acadêmico, no ambiente do docente. 

 As salas são equipadas com ventiladores industriais fixos com baixo nível de ruído, 

lousas amplas quadriculadas, telas de retroprojeção retráteis fixas e carteiras estofadas para 

assegurar excelentes condições de conforto. 

O campus possui um Bloco B-8 com 16 salas de aulas, destinadas tanto à graduação 

quanto à pós-graduação. Disponibiliza para uso, retroprojetor, projetor de slides, projetor 

multimídia, computador com entrada para multimídia e entrada para ar condicionado.  

 
 
7.1.2 Instalações para docentes e para o coordenador 
 

A Coordenação do Curso dispõe de sala própria. Este espaço de trabalho destinado 

à coordenação do Curso de Farmácia, é composto por gabinete individual localizado no 

prédio A2, com dimensão, ventilação, iluminação e acústica apropriadas. Possui janelas 

para circulação de ar. O mobiliário é pertinente ao espaço, composto por mesa, cadeiras e 

arquivos para o acondicionamento e arquivamento dos documentos relativos ao curso e aos 

estudantes.  

Além do mobiliário já indicado, o espaço em questão dispõe de impressora e acesso 

à internet, acesso este feito diretamente através do computador via ponto a ponto, como 

também por acesso wireless.  

A sala da coordenação está inserida junto ao Bloco A2 sala 3 e contígua às demais 

salas de coordenação que estão organizadas por área de conhecimento (saúde, exatas e 

humanas), bem como à sala da Direção Acadêmica e Geral e sala dos docentes e os 
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gabinetes de trabalho dos docentes em TI, elementos que permitem o acesso facilitado e de 

comunicação, tráfego de documentos e convivência entre os demais coordenadores, 

docentes, direção e demais funcionários. 

A funcionalidade igualmente se dá no âmbito dos serviços acadêmicos. Destaque-se 

para a proximidade do almoxarifado, banco de empregos/estágios, recursos humanos e 

secretaria de coordenação com 2 (dois) funcionários, em horários alternados, para 

secretariar e auxiliar os coordenadores, permitindo condições estruturais, pessoais e 

materiais para o exercício das atividades atinentes à coordenação, facilitando a 

comunicação entre os níveis hierárquicos. Além disso, vale ressaltar que o bloco A2 está 

em frente à secretaria, também facilitando comunicação e o tráfego de documentos. Há 

funcionários em todos os turnos para auxiliar os coordenadores nas atividades do dia a dia. 

Os docentes dispõem de sala própria, localizada no Bloco A2.  

Os docentes dispõem de sala própria, localizada no prédio A2, em um espaço de 101 

m2, com ventilação, iluminação e acústica apropriada. Trata-se de uma sala ampla, dividida 

em dois ambientes. O primeiro desses ambientes está mobiliado com mesas e cadeiras e 

também escaninhos, utilizados para o recebimento de documentos e outros materiais 

destinados aos docentes, os quais também podem ser utilizados para o armazenamento de 

pequenos volumes, sendo que, cada um dos docentes da IES dispõe de escaninho próprio.  

O segundo ambiente disponibilizado no espaço designado aos docentes está 

organizado com mesa, cadeira e computador desktop conectados fisicamente à internet e 

impressora. Estes computadores estão em rede com acesso à Internet e possuem sistema 

operacional Windows com os principais softwares da Microsoft (Word, Excel e Power Point), 

impressora, sendo que cada docente tem lugar específico para o armazenamento do seu 

material didático. O local proporciona condições de conforto ambiental e de comodidade 

necessárias às atividades desenvolvidas. 

 

- Gabinetes de trabalho para docentes  

Os docentes contratados em regime de TI podem utilizar-se de gabinetes de 

trabalho no Bloco A2, e demais espaços do UNICEP como, uma sala (Sala de TI) para 

atendimento a estudantes. Estes gabinetes consistem em espaços individualizados para 

realização de atividades acadêmicas, mesa central para reuniões e orientações, seguindo 

critérios de limpeza, iluminação, acústica, ventilação, acessibilidade, conservação e 

comodidade, adequados ao desenvolvimento dos trabalhos 
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Todos os espaços dos docentes possuem livre acesso à rede Wireless, além da 

disponibilidade de equipamentos de informática.  A Sala de TI consiste em espaços para 

realização de atividades acadêmicas, com mesa central e várias cadeiras para reuniões e 

orientações 

Importante destacar a proximidade entre os espaços da Sala dos Docentes, Gabinete 

de Trabalho, Salas dos Coordenadores, com a parte dos serviços acadêmicos e a Direção 

Geral, permitindo a circularidade e integração entre todas as partes envolvidas no processo de 

ensino, pesquisa e extensão.   

 
7.1.3 Equipamentos 
 
Para o desenvolvimento das atividades acadêmicas os Cursos da UNICEP contam com os 

seguintes equipamentos de apoio, que são disponibilizados para utilização de todos os 

segmentos universitários, mediante agendamento prévio.  

a)  multimídia  

b)  retroprojetores  

c)  televisores de 29"  

d)  televisores de 20"  

e)  videocassetes   

f)  aparelhos de som com CD e rádio 

g)  telas de projeção instaladas nas salas de aula 

h)  telas de projeção instaladas nos laboratórios de informática 

 i)  caixa de som amplificada 

 j)  aparelho de DVD 
 
7.1.4 Existência de Rede de Comunicação Científica 
 

O Centro Universitário Central Paulista dispõe de uma rede interna, que permite a 

difusão dos conhecimentos científicos por toda a comunidade acadêmica.  

Todos os docentes possuem um espaço no servidor da Instituição onde é possível 

disponibilizar a todos os estudantes, pela intranet, o material produzido que serve de suporte 

para as aulas e também para fins de pesquisa. 

Além disso, todos os equipamentos computacionais, tanto dos Laboratórios de 

Informática destinados às aulas práticas de informática, como os disponibilizados para 

docentes e coordenadores de curso estão ligados à Internet. 
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7.1.5 Instalações Administrativas 
 

As instalações administrativas da Mantenedora, da Instituição e do Curso ocupam 

módulos distintos daqueles destinadas às atividades de ensino-aprendizagem. 

Existem dependências específicas para os setores financeiro, de gestão da 

mantenedora, de direção do centro, de secretaria acadêmica, de sistema acadêmico de 

desenvolvimento, de imprensa, de reprografia para documentos internos, de telefonia, cozinha, 

sanitários em número suficiente para atendimento de estudantes, em todos os módulos 

destinados às salas de aula. Existem instalações sanitárias específicas destinadas aos 

docentes e funcionários. 

O Campus possui boas condições de acesso para portadores de necessidades 

especiais, traduzidas pela existência de rampas com inclinações adequadas para 

movimentação interna, em todos os módulos destinados às salas de aula e também em todos 

os laboratórios, instalações sanitárias apropriadas e vagas especialmente reservadas em seu 

estacionamento para portadores de necessidades especiais. 

 
7.1.6 Conservação, manutenção e limpeza 
 

Aspectos relacionados à limpeza, conservação, aparência e estética são merecedores 

de intervenção constante, de forma a assegurar a toda comunidade acadêmica as melhores 

condições de conforto físico e ambiental para o adequado desempenho de suas atividades.  

O trabalho de conservação e manutenção é executado por pessoal próprio, contratado 

diretamente pela Mantenedora, segundo as normas da CLT, em jornada de trabalho semanal 

de 44 horas, em quantidade e qualidade suficientes para suprir as demandas do setor e 

também por empresas prestadoras de serviço, conforme já descrito no item 5.6.6 Manutenção 

Geral da Instituição. 

 
7.1.7 Infra-estrutura de segurança 
 

A segurança patrimonial e física da comunidade é terceirizada para a empresa 

especializada ENGEFORT. Além de patrulhar o campus 24 horas por dia, ela executa um 

monitoramento na portaria principal. Atualmente para a maior segurança das instalações e 

também da comunidade que tem acesso ao Campus a Instituição instalou câmaras monitoras 

em sua portaria principal. 
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As instalações físicas contam ainda com equipamentos de segurança necessários a 

prevenção e combate a incêndio, devidamente aprovado pelo Corpo de Bombeiros local.  

 

7.1.8 Atendimento aos Portadores de Necessidades Especiais 
 

Os edifícios apresentam acessos livres sem qualquer tipo de barreira arquitetônica. 

Estes acessos são facilitados aos portadores de deficiência física, por meio de rampas,   

elevadores devidamente instalados para locomoção em andares superiores dos blocos e/ou 

logística de apoio. Há sanitários (masculinos e femininos) adaptados às pessoas portadoras de 

deficiências físicas. 

As instalações do UNICEP contam também com equipamentos de uso específico de 

portadores de necessidades especiais, tais como bebedouros, telefone público e vagas 

exclusivas para portadores de necessidades especiais, localizadas em pontos estratégicos nos 

estacionamento do campus. 

Os prédios estão constantemente sendo adaptados para atender de modo adequado 

aos portadores de necessidades especiais e todas as novas edificações devem estar 

aderentes às normas vigentes. 

As Centrais de Atendimento, Bibliotecas e demais setores que atendem os discentes 

em cada campus, prestam atendimento prioritário a portadores de necessidades especiais ou 

pessoas com mobilidade reduzida. A legislação que normatiza tal atendimento é aplicada e 

divulgada no campus. 

 

 
7.2 Biblioteca 
 

As bibliotecas do Centro Universitário Central Paulista instaladas nos dois campi são 

comunitárias e têm por objetivo atender às necessidades dos cursos e demais atividades 

relacionadas, disponibilizando de forma rápida e organizada as informações de interesse e 

aprimoramento profissional, educacional e pessoal. A forma de acesso e de utilização do 

acervo é on-line, disponibilizado 24 horas para consulta através de conexão à Internet. 

 

7.2.1 Espaço Físico 
 

As bibliotecas possuem um espaço físico adequado, com uma boa iluminação, 

extintores de incêndio, rampas de acesso para usuários portadores de necessidades 
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especiais, e sinalização bem distribuída e de fácil entendimento para que os alunos possam 

compreender e ter agilidade no acesso e na busca desejada. O layout das bibliotecas foi 

projetado com a finalidade de proporcionar conforto e funcionalidade: contam com recepção, 

balcão de atendimento com terminais de empréstimo e devolução do material bibliográfico e 

equipe qualificada para esclarecer dúvidas e efetuar os serviços. Possui terminais de consulta 

onde todo o catálogo do acervo está informatizado e disponibilizado através de uma base de 

dados via Internet, podendo ser consultado por título, autor, assunto e até mesmo por 

palavras-chave.  

A biblioteca possui ainda um espaço reservado para multimídia, disponibilizando 

terminais com acesso à Internet e sob orientação de monitores que auxiliam na pesquisa, além 

de disponibilizar aos alunos um catálogo de fitas de vídeo. Todo material da biblioteca é 

processado e catalogado conforme normas do AACR2 e classificado pela tabela SCDD 

(Sistema de Classificação Decimal Dewey), os volumes são etiquetados, inseridos na base e 

colocados nas estantes de acordo com a área de conhecimento. 

 

7.2.2 Biblioteca do Campus Universitário Av. Miguel Petroni, 5111 

 Instalações para o Acervo 

 Possui 917,73 m2 de área construída, sendo 381,25 m2 destinados ao acervo. 

 Instalações para Estudos Individuais 

15 cabines para estudos individuais. 

 Instalações para Estudos em Grupo 

 2 salas para estudos em grupo. 

 Área Coletiva 

        17 mesas com 4 cadeiras cada. 

 Sala de Processamento Técnico 

Conta com 2 terminais para preparos técnicos  

 Sala da Diretoria 

1 terminal sendo este o servidor 

 Balcão de Atendimento 

4 terminais para registros de empréstimos e devoluções. 

 Consulta do Acervo 

3 terminais de consulta. 

 Multimídia 

6 terminais com acesso à Internet, servidos por uma impressora. 
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 Sala de Videoteca 

A Sala de Videoteca conta com um kit com TV, DVD e Vídeo cassete. Atualmente, as 

fitas de vídeo que atendem a área de conhecimento do Curso de Farmácia são: 

1. Afrodisíacos: Magia ou Medicina (Discovery Channel) 

2. DNA: A promessa e o preço (Discovery Channel) 

3. Osmose Jones (Warner Bros.) 

4. Tudo sobre gravidez (Discovery Channel) 

 

7.2.3 Acervo 
 

As bibliotecas contam com acervo geral, formado por livros, periódicos, vídeos, e 

outros materiais. 

 

7.2.3.1 Livros 

 

O acervo de livros contempla títulos clássicos e contemporâneos, atendendo às 

indicações da comunidade acadêmica e às necessidades de ensino (graduação e pós-

graduação), pesquisa e extensão, disponibilizando títulos e exemplares em número suficiente 

para a quantidade de estudantes matriculados por curso e conforme as propostas pedagógicas 

dos mesmos. O acervo adequa-se, em quantidade e qualidade, às funções e dimensões da 

comunidade do Centro. 

As obras estão catalogadas seguindo as normas do AACR2, classificadas e 

organizadas nas estantes por assunto, em ordem alfanumérica crescente, segundo o sistema 

de classificação SCDD (Sistema de Classificação Decimal Dewey) e Tabela PHA. 

 

- Bibliografia básica  

 

Sobre o acervo bibliográfico do Curso de Bacharelado em Farmácia possui títulos 

clássicos e contemporâneos atendendo as indicações da comunidade acadêmica e as 

necessidades de ensino (graduação e pós-graduação), pesquisa e extensão.  

Para atender ao Curso de Farmácia, atualizações e aquisição de novos títulos 

possibilitam aos docentes inserir na relação ensino-aprendizado técnicas atuais de 

operacionalização farmacêutica, bem como uma visão crítica e atual do contexto social 
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brasileiro e também a atualização da atenção e assistência farmacêutica em âmbito comercial, 

industrial e hospitalar. 

Nesse enquadramento, todos as componentes curriculares (disciplinas) possuem 03 

(três) bibliografias com no mínimo, 8 (doze) exemplares de cada título a fim de manter a 

proporção aproximada de um livro para cada 8 estudantes. 

Os exemplares que compõem o acervo da bibliografia básica do curso encontram-se na 

Biblioteca do UNICEP, que possui um espaço físico adequado com uma boa iluminação, 

rampa de acesso para usuários portadores de necessidades especiais, instalações de 

prevenção e combate a incêndio e sinalização bem distribuída e de fácil entendimento para 

que os estudantes possam compreender e ter agilidade ao acesso na busca desejada. 

As inovações relativas ao acervo jurídico da Biblioteca do UNICEP são consonantes 

com as deliberações do NDE aprovadas pelo Conselho de Curso, atendendo às mudanças 

havidas no Projeto Pedagógico do Curso de Farmácia, para as quais houve a aquisição. 

 

- Bibliografia complementar 

 

Todas as componentes curriculares (disciplinas) possuem ao menos a indicação de 5 

(cinco) bibliografias complementares, sendo que a Instituição procura manter no acervo, no 

mínimo, 2 (dois) exemplares de cada título indicado. 

 

A instituição disponibiliza aos estudantes livros e periódicos digitais através do portal 

CAPES (http://www.periodicos.capes.gov.br/). 

 

7.2.3.2 Periódicos 

 

O acervo de periódicos é formado por coleções de títulos científicos e de áreas 

correlatas. Abaixo os títulos que atendem ao curso de Biomedicina. 

 

 

brasilian journal of microbiology 

bireme - biblioteca virtual de saúde 

bvs - biblioteca virtual em saúde - saúde pública no brasil 

cadernos de saúde pública 

lei nº 7.488 de 11 de junho de 1986 

legislação básica do sistema único de saúde - sus 

http://www.periodicos.capes.gov.br/
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jornal brasileiro de patologia e medicina laboratorial 

o mundo da saúde 

portal da saúde:dia mundial da luta no combate a tuberculose 

revista quimica nova 

revista brasileira de cancerologia 

revista brasileira de hematologia e hemoterapia 

revista brasileira de biociências 

login: bibliotecaasserunicep senha: unicep 

revista brasileira de microbiologia 

revista da sociedade brasileira de medicina tropical 

revista de ciências médicas 

revista de saúde pública 

revista do biomédico 

revista do instituto de medicina tropical de são paulo 

revista iberoamericana de micologia 

scielo 

 

 

7.2.4 Informatização 
 

Tanto acervo de livros como de periódicos estão informatizados, oferecendo acesso à 

informação por computador através de banco de dados relacional (software onde estão 

armazenadas as informações do acervo para o usuário). A base de dados é Microsoft Access; 

os dados são inseridos através de uma catalogação e disponibilizados para consulta por meio 

de terminais de empréstimo, devolução e reserva organizados para pesquisa, busca rápida e 

fácil. 

O acervo está on-line, disponibilizado 24 horas para consulta através de conexão à 

Internet, pelo site www.unicep.edu.br  (Serviços Biblioteca), oferecendo a possibilidade de 

consulta por meio de autor, título e assunto, facilitando a busca. 

 

 

7.2.5 Base de Dados 
 

As bibliotecas oferecem o serviço COMUT (Comutação Bibliográfica) por meio do site: 

www.ibict.br, acessando-se o CCN (Catálogo Coletivo Nacional) para busca da pesquisa 

desejada.  

http://www.unicep.edu.br/
http://www.ibict.br/
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Para intercâmbio entre bibliotecas, bases de dados na área da saúde, está disponível o 

site: www.bireme.br, que permite ao usuário consultar a base de dados Medline, Lilacs e 

Scielo, podendo solicitar o pedido na íntegra. 

Além dessas bases, o usuário tem acesso livre a consulta de outras bases, tais como: 

www.saudepublica.bvs.br. Sistema Unibibli / USP/UNESP/UNICAMP através do site 

www.unicamp.br/bc 

No portal da Capes: www.periodicos.capes.gov.br o usuário pode consultar algumas 

bases gratuitamente. 

A Biblioteca divulga ainda alguns sites de pesquisa com o intuito de ajudar o usuário, 

ensejando-o enriquecimento das suas pesquisas. 

 

 

Bibliotecas 

  www.usp.br/sibi 

  www.unicamp.br/bc 

  www.bireme.br 

  www.lcweb.loc.gov/ 

  www.bn.br 

  www.ufscar.br 

 

 

Artigos científicos 

www.scielo.br/ 

  www.uol.com.br/remedios/ 

  www.medstudents.com.br/artcient.htm 

  www.bellhowell.infolearning.com/pqdauto 

  www.confef.org.br 

   

 

7.2.6 Jornais e Revistas 
 

As bibliotecas mantêm assinaturas de jornais diários: A Folha de São Paulo, Valor 

Econômico e também Jornal da Região – Primeira Página. Do mesmo modo são mantidas 

assinaturas de revistas científicas e correlatas, das quais as bibliotecas mantêm as coleções 

para atender as propostas pedagógicas do curso, sendo os títulos adquiridos de acordo com 

solicitações do corpo docente. 

http://www.bireme.br/
http://www.saudepublica.bvs.br/
http://www.unicamp.br/bc
http://www.periodicos.capes.gov.br/
http://www.usp.br/sibi
http://www.unicamp.br/bc
http://www.bireme.br/
http://www.lcweb.loc.gov/
http://www.bn.br/
http://www.ufscar.br/
http://www.scielo.br/
http://www.uol.com.br/remedios/
http://www.medstudents.com.br/artcient.htm
http://www.bellhowell.infolearning.com/pqdauto
http://www.confef.org.br/
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7.2.7 Política de Aquisição, Atualização e Expansão 
 

A aquisição, expansão e atualização do acervo é orientada por solicitação do corpo 

docente. Os catálogos de editoras enviados às bibliotecas são encaminhados ao corpo 

acadêmico, a fim de este manifeste seu interesse em aquisição. 

 Essa solicitação é feita através de uma planilha preenchida por professores e 

coordenadores, contendo todas as informações necessárias, informando autor, título, editora e 

a quantidade de alunos que utilizará o material, sendo a seguir encaminhadas às bibliotecas 

para fins de aquisição, conforme modelo abaixo: 
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Centro Universitário Central Paulista 

 

Unidade I: Rua Pedro Bianchi, 111 – Vila Alpes – CEP 13.570-300 

PABX: (16) 3368-2111 – São Carlos – SP 

Unidade II: Rua Miguel Petroni, 5111 – CEP 13.563-470 

PABX: (16) 270-2111 – São Carlos – SP 

 

http://www.unicep.edu.br           e-mail: biblioteca@unicep.com.br 

 

INDICAÇÕES BIBLIOGRÁFICA 

Enviar para biblioteca@unicep.com.br                DATA: 

 

Nome do Professor:  Curso: 

Disciplina:  Período:  Nº de Alunos: 

 

 

Bibliografia Básica: 

 

Autor Título Editora Qtd 

    

    

    

    

    

 

Bibliografia Complementar: 

 

Autor Título Editora Qtd 

    

    

  

 

 

 

mailto:biblioteca@unicep.com.br
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7.2.8 Serviços 
 

As bibliotecas são comunitárias e oferecem uma excelente estrutura de serviços aos 

seus usuários, quer do ponto de vista do seu horário de funcionamento, quer dos 

equipamentos disponibilizados, quer dos serviços técnicos oferecidos e dos profissionais 

envolvidos. 

 

7.2.9 Horário de Funcionamento 
 

Segunda a sexta-feira, das 7 às 22h 45min 

Sábados, das 8 às 17h 

Domingos, das 8 às 17h 

 

7.2.10 Serviço de Acesso ao Acervo 
 

O usuário tem livre acesso às estantes, sendo assim o acervo franqueado a toda 

comunidade de São Carlos e região, nos horários de funcionamento normal. É permitida a 

consulta de qualquer material do acervo, nas salas de leitura e estudos. O empréstimo 

domiciliar é facultado mediante prévia solicitação. 

O usuário recebe orientação quanto ao uso da base de dados, na localização do acervo 

e no acesso à Internet. Também é oferecido o serviço de Comutação Bibliográfica, no país e 

no exterior, permitindo o serviço de consulta a bases de dados sob forma impressa e também 

o serviço de empréstimo entre bibliotecas. O serviço dá suporte na orientação de trabalhos 

acadêmicos, disponibilizando um manual elaborado por meio das normas da ABNT, via 

Internet, e inserido no acervo. 

Existe nas bibliotecas um treinamento de orientação sobre sua utilização (como ficar 

sócio, como achar um livro na base de dados e nas estantes, como utilizar periódicos, como 

fazer pesquisa sobre um determinado assunto na Internet, prazo de empréstimo de livros e 

multimídias, reserva, etc.). 

 

7.2.11 Apoio na elaboração de trabalhos acadêmicos 

Os usuários dispõem de um manual elaborado de acordo com todas as normas 

técnicas para uma orientação adequada, visando incrementar o uso da Biblioteca e todo o seu 

potencial informativo para a elaboração de trabalhos acadêmicos. 
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Além disso, os estudantes dispõem de terminais de consultas na Biblioteca e de uma 

sala localizada na própria Biblioteca, com equipamentos computacionais destinados à 

pesquisa científica e apoio à consulta. 

 

 

7.3 Laboratórios 

 

Laboratórios de Informática 

 
Atualmente o UNICEP mantém em funcionamento 9 (nove) laboratórios de informática 

no campus em que os estudantes de todos os cursos podem aceder no período das 8:00 às 

22:30h de segunda à sexta e aos sábados das 8:00 às 18:00 horas, aos aproximadamente 220 

(duzentos e vinte) computadores com acesso à Internet e sistema operacional Windows com 

os principais softwares da Microsoft (Word, Excel e Powerpoint), como recursos de apoio ao 

discente no desenvolvimento de trabalhos e pesquisas acadêmicas. Estes laboratórios são 

amplos, com dimensões que vão de 50 a 101 m2.  

O UNICEP mantém uma política de atualização do sistema operacional permanente 

por meio de licença junto à Microsoft, sendo que, presentemente, vem realizando a 

substituição do sistema Windows XP pelo Windows 7 e Office 7 pelo Office 2013, bem como o 

maquinário mais obsoleto por computadores mais recentes.  

Além do acesso físico e direto nos laboratórios, aos discentes encontram-se 

disponibilizadas zonas de Wireless, na Biblioteca e nos prédios dos blocos B1 e B5, onde se 

encontram as salas de aula do Curso de Farmácia.  

A manutenção feita nos equipamentos de informática é preventiva e corretiva. A 

manutenção preventiva é realizada periodicamente pelos técnicos locais. Os equipamentos 

passam por uma limpeza e são submetidos a testes superficiais. A manutenção corretiva é 

realizada quando o equipamento apresenta um defeito, sendo substituído o componente ou 

placas defeituosas. Neste caso, a manutenção deverá ser realizada, no primeiro momento, por 

técnicos em informática que trabalham em uma oficina de manutenção próxima ao Bloco A5. 

Esta oficina conta com peças, equipamentos e placas de reposição, além de equipamentos 

necessários para a detecção e resolução dos problemas.  

A atualização tecnológica dos laboratórios é constante em função das frequentes 

mudanças que a informática vem sofrendo. É meta institucional oferecer o melhor corpo 

docente e técnico aos estudantes. Sendo assim, é primordial que os laboratórios estejam 

sempre equipados com as máquinas mais modernas, para que elas possam executar com 

eficiência os softwares exigidos pelo mercado de trabalho aos estudantes do curso. 
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As dimensões e os equipamentos desses laboratórios estão descritos a seguir: 

 

Servidor da rede 

A estrutura de servidores está configurada com três computadores como servidores dos 

seguintes serviços: 

 E-mail; 

 FTP; 

 Internet; 

 Firewall. 

  

Todos servidores estão equipados com Sistema Operacional Linux. 

   

Campus – Miguel Petroni 

 

Laboratório Dimensão Equipamentos 

Laboratório 1 

(sala A5-1) 
101 m2 

 24 microcomputadores AMD Sempron 

2.3GHz, 256 MB memória RAM, HD 40 GB, Monitor 

17” 

 2 impressoras jato de tinta Epson R-200 

 1 scanner 

 2 ar condicionado 24.000 BTU 

Laboratório 2 

(sala A5-3) 
73 m2 

 24 microcomputadores AMD Sempron 

2.3GHz, 256 MB memória RAM, HD 40 GB, Monitor 

17” 

 1 ar condicionado 30.000 BTU 

Laboratório 3 

(sala A5-9) 
101 m2 

 31 microcomputadores AMD K6 II 450 MHz, 

32 MB memória RAM, HD 4.3 GB, Monitor 14” 

 2 ar condicionado (24.000 e 30.000 BTU) 

Laboratório 4 

(sala A5-12) 
101 m2 

 35 microcomputadores AMD Duron 950 MHz, 

128 MB memória RAM, HD 20 GB, Monitor 15” 

 2 ar condicionado 24.000 BTU 

Laboratório 5 

(sala A5-6) 
73 m2 

 24 microcomputadores Celeron de 2.26 GHz, 

256 MB memória RAM, HD 40 GB, Monitor 15” 
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 1 ar condicionado 30.000 BTU 

Laboratório 6 

(sala A5-4) 
50 m2 

 10 microcomputadores Celeron de 1.7 GHz, 

256 MB memória RAM, HD 20 GB, Monitor 14” 

 3 impressoras Epson LX-300 

 1 ar condicionado 24.000 BTU 

Laboratório 7 

(sala A5-2) 
50 m2 

 18 microcomputadores AMD Duron 1.8 GHz, 

256 MB memória RAM, HD 20 GB, Monitor 14” 

 1 ar condicionado 24.000 BTU 

 

Servidor da rede 

A estrutura de servidores está configurada com três computadores como servidores dos 

seguintes serviços: 

 E-mail; 

 FTP; 

 Internet; 

 Firewall. 

 

Todos servidores estão equipados com Sistema Operacional Linux. 

 

Manutenção dos Laboratórios 

A manutenção é realizada nas seguintes condições: 

a) Manutenção preventiva; 

b) Manutenção corretiva. 

 

A manutenção preventiva é realizada periodicamente. Os equipamentos passam por 

uma limpeza e são submetidos a testes superficiais.  

A manutenção corretiva é realizada quando o equipamento apresenta um defeito, 

sendo substituído o componente ou placas defeituosos(as). 

Essa manutenção preventiva é realizada pelos técnicos locais. Já a manutenção corretiva 

deverá ser realizada, no primeiro momento, pela estrutura mantida na Unidade II (Campus – Miguel 

Petroni). Essa estrutura é uma oficina de manutenção provida de peças, equipamentos e placas de 

reposição, além de contar com técnicos em eletrônica. A oficina é equipada com os equipamentos 

necessários para a detecção e resolução dos problemas. 
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Atualização dos Laboratórios 

A atualização tecnológica dos laboratórios é constante, diante das rápidas mudanças 

tecnológicas que a informática vem sofrendo. E meta da Instituição estar oferecendo o melhor 

corpo docente e técnico aos estudantes, assim, é primordial que os laboratórios estejam 

sempre equipados com máquinas mais modernas para que elas possam executar com 

eficiência os softwares exigidos pelo mercado de trabalho aos estudantes do curso. 

 

Horário de Funcionamento: 

 De segunda feira a sexta feira: das 8:00 às 22:30 horas 

 Sábado: das 8:00 às 18:00 horas. 

 

 
 
7.3.1 Laboratórios Específicos 
 

Os estudantes do Centro Universitário, do Campus II, dispõem de amplo acesso aos 

equipamentos instalados em seus Laboratórios Específicos. Esses laboratórios são 

disponibilizados para as aulas práticas das disciplinas Citologia, Histologia e Embriologia, 

Anatomia Humana, Química Geral e Inorgânica, Bioquímica, Fisiologia, Parasitologia, Química 

Orgânica, Química Analítica e Instrumental, Bioenergética e Metabolismo, Microbiologia Geral, 

Patologia Geral, Biologia Molecular, Micologia, Embriologia Médica, Imunologia Aplicada, 

Toxicologia Geral, Bacteriologia e Virologia, Análises Bromatológicas, Líquidos Corporais, 

Citopatologia Clínica, Hematologia Clínica, Parasitologia Médica, Bacteriologia Médica, 

Micologia Médica, Imunologia Médica, Bioquímica e Enzimologia Médica, Hemoterapia, 

Biossegurança, Tópicos Especiais e, também, podem ser utilizados para as disciplinas de 

Trabalho de Conclusão de Curso para a realização de experimentos, testes e simulações, em 

projetos de extensão e pesquisa. 

Os Laboratórios de Ensino da Área da Saúde do UNICEP, oferece a seus estudantes 

laboratórios em várias áreas do conhecimento, devidamente equipados e instalados em salas 

específicas. Eles são meios auxiliares para que se atinjam os objetivos definidos pelas 

Coordenações de Cursos, docentes em disciplinas com práticas laboratoriais, pesquisadores 

em projetos de pesquisa ou por outros usuários, embora sejam destinados a dar suporte 

prioritariamente ao ensino de graduação. Outras atividades como pesquisa, extensão, ensino 

de pós-graduação ou prestação de serviços são autorizadas conforme viabilidade.  

 A UNICEP possui Laboratórios Multidisciplinares, Laboratório de Microscopia, 

Laboratório de Biotecnologia e Genética e Laboratório de Microbiologia e Imunologia. Já os 
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Laboratórios do Complexo Multidisciplinar de Saúde, abrigam os Laboratórios de Anatomia I e 

II e o Laboratório Multidisciplinar III e Laboratório Didático de Análises Clínicas. 

Os laboratórios específicos têm como objetivo atender às aulas práticas das disciplinas, 

permitir o desenvolvimento de pesquisas (aulas práticas, iniciação científica e trabalhos de 

conclusão de curso), atender às necessidades do estágio supervisionado e proporcionar ações 

de extensão junto à comunidade. 

O Curso de Biomedicina conta com o Laboratório Didático de Análises Clínicas também 

localizado no Complexo Multidisciplinar de Saúde, proporcionando ao estudante a vivência 

com equipamentos e técnicas para as diversas áreas biomédicas como análises clínicas e 

patologia clínica. Estes laboratório de habilidades possuem uma recepção, salas para 

desenvolvimento das atividades, uma sala para estudos. Este Laboratório são espaços que 

proporcionam aos estudantes a integração entre o conhecimento teórico adquirido em sala de 

aula e a aplicação deste conhecimento na prática; conhecimento e correta utilização de alguns 

equipamentos como espectrofotômetro, balança de precisão. Permitem ao estudante observar 

e praticar as técnicas e procedimentos adequados para realização de diagnósticos clínicos e 

manipulação adequada de kits para diagnóstico. 

O Biotério possui uma área de Área 25m2 situa-se no complexo multidisciplinar de 

saúde. Possui equipamentos essenciais para o funcionamento tais como: Balança digital, 

Liquidificador, Equipamentos para processamento de alimentos, Guilhotina, Centrífuga para 

microhematócrito, Refrigerador, Freezer Vertical Centrifuga de tubos. Possui ainda Gaiolas 

para ratos em polipropileno, Jaulas para coelhos Ipanema, Bebedouros para ratos plástico, 

Baldes plástico de 20 litros, Baldinho para lixo de pia, Bebedouros para coelhos plástico, 

Comedouros para coelhos, Tubos de plástico 2ml eppendorf, seringas descartáveis Injex. Não 

atende as disciplinas do curso de Farmácia. Atende estudantes que fazem iniciação científica 

com um projeto previamente aprovado pelo Comitê de Ética em animais.  

 

POLÍTICA DE USO DO LABORATÓRIO 

Há um controle de utilização do laboratório e dos equipamentos, realizado através de 

livros de registro de utilização. 

O horário de utilização dos laboratórios é estabelecido no início de cada semestre e 

conta com o auxílio de técnica de laboratório que realiza a manutenção dos equipamentos 

diariamente e preparação das aulas. 
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 As dimensões e a localização desses laboratórios estão descritas a seguir: 

 
 

 

Laboratório Área Localização 

LABORATÓRIO DE FARMACOLOGIA e FISIOLOGIA 80 m2 A3-2 

ALMOXARIFADO 
 

20 m2 A3-3 

LABORATÓRIO MULTIDISCIPLINAR 1 80 m2 A3-5 

LABORATÓRIO MULTIDISCIPLINAR 2 50 m2 A3-7 

LABORATÓRIO MULTIDISCIPLINAR 3 62 m2 Bloco Laboratórios 

LABORATÓRIO MULTIDISCIPLINAR 4 - 
LABORATÓRIO DIDÁTICO DE ANÁLISES 
CLÍNICAS 

62 m2 Bloco Laboratórios 

LABORATÓRIO MULTIDISCIPLINAR DE 
MICROSCOPIA I 
 

75 m2 A3-6 

LABORATÓRIO MULTIDISCIPLINAR DE 
MICROSCOPIA 2 

75 m2 A3-4 

LABORATÓRIO DE MICROBIOLOGIA E 
IMUNOLOGIA 

50 m2 A3-8 

LABORATÓRIO DE ANATOMIA I 100 m2 Bloco Laboratórios 

LABORATÓRIO DE ANATOMIA II 105 m2 Bloco Laboratórios 

BIOTÉRIO 25 m2 Bloco Laboratórios 

SALA DOS TÉCNICOS ANATOMIA 12 m2 Bloco Laboratórios 

SALA DOS TÉCNICOS I 12 m2 A2 

SALA DOS TÉCNICOS II 12 m2 Bloco Laboratórios 

LABORATÓRIO DE BOTÂNICA 50 m2 Bloco Laboratórios 

 

Laboratórios que atendem ao Curso de Biomedicina 
 

Laboratório Área Localização 

LABORATÓRIO MULTIDISCIPLINAR I 66 m2 A3-2 

SALA DE TÉCNICOS  19 m2 A3-2 

ALMOXARIFADO 16 m2 A3-3 

LABORATÓRIO DE MICROSCOPIA I 75 m2 A3-4 

LABORATÓRIO BIOTECNOLOGIA E GENÉTICA 50 m2 A3-7 

LABORATÓRIO DE MICROBIOLOGIA E 

IMUNOLOGIA 
50 m2 A3-8 

LABORATÓRIO DE MICROSCOPIA II 51 m2 CMS 

LABORATÓRIO MULTIDISCIPLINAR III 57 m2 CMS 

   

 

 
FICHA DE LABORATÓRIO 

LABORATÓRIO DE: Sala dos Técnicos 
Área (m2): 19 Capacidade: 5 pessoas 

EQUIPAMENTOS (essenciais para o funcionamento) 

Descrição Qtde. 

Geladeira (Dako 380 – série 010808) 01 
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FICHA DE LABORATÓRIO 

LABORATÓRIO DE: Sala dos Técnicos 
Impressora (Kyocera – mod. Ecosys P2135 dn) 01 

Microcomputador (completo) 01 

INFRA-ESTRUTURA BÁSICA (incluindo o mobiliário) 

Descrição Qtde. 

Armário de madeira revestido c/ fórmica 18 portas e vidro 01 

Armário de madeira suspenso, revestido c/ fórmica 04 portas e 02 prateleiras 01 

Balcão de madeira revestido c/ fórmica 03 portas e 04 gavetas 01 

Balcão móvel de madeira revestido c/ fórmica 08 portas  01 

Bancada de granito c/ gabinete de madeira revestido c/ fórmica 04 portas e 01 cuba funda de 
inox 

01 
 

Banqueta 02 

Cadeira 03 

Lousa branca 01 

Luminária 03 

Luz de emergência 01 

Papeleira 01 

Rack de madeira revestido c/ fórmica c/ mesa retrátil e nichos 01 

Relógio de parede 01 

Saboneteira 01 

Telefone fixo 01 

Ventilador 01 

VIDRARIAS e MATERIAIS  

Descrição 

Almofariz de porcelana, almofariz de vidro, balão volumétrico (volume variado), bandeja plástica, bastão de 
vidro, barra magnética, becker de pvc (volume variado), becker de vidro (volume variado), borracha de 
vedação p/ Kitassato, bureta de vidro (volume variado), cadinho de porcelana, cálice de vidro (volume 
variado), camara de Neubauer, cuba cromatográfica, Erlenmeyer (volumen variado), Erlenmeyer c/ boca 
esmerilada, espátula de aço, espátula/colher de aço, espátula-colher de porcelana, espátula pão-duro de 
plástico, frasco plástico (tamanho e volume variado), funil de Buchner, funil de vidro analítico, Kitassato 
(volume variado), micropipeta automática (volume fixo e variado), picnometro, pipeta de vidro graduada 
(volume variado), pipeta Pasteur descartável, pisseta, proveta (volume variado), pump pera, repipetador, 
termômetro, tesoura 

 
 

 
FICHA DE LABORATÓRIO 

LABORATÓRIO DE: Laboratório de Microscopia I 
Área (m2): 75 Capacidade: 30 pessoas 

EQUIPAMENTOS (essenciais para o funcionamento) 

Descrição Qtde. 

Barrilete em PVC 5L 01 

Contador Diferencial de Células Sang. (Kacil - mod. CCS-01) 15 

Contador Manual de Eritroblastos  (Milky Way)    15 

Lupa binocular  12 

Microscópio binocular (Opton - mod. TIM 2005-B) 05 

Microscópio binocular (Petrodidática - mod. N-101B)  04 

Microscópio binocular (Quimis - mod. Q106) 03 

Microscópio binocular (Time in - mod. TIM 2001) 14 

Microscópio trinocular (Opton - mod. TIM - 2005-T - № 05010447) 01 

Microscópio trinocular (Petrodidática - mod. XSZ-107E - № 045162) c/ câmera digital acoplada 
(Samsung-mod. SCC-130)  

01 

Microscópio uniocular (Dimex - mod. MEB 50) 01 

Retorprojetor  (Test 2015) 01 

Televisão c/ controle (CCE – mod. HPS-2007s) 01 

INFRA-ESTRUTURA BÁSICA (incluindo o mobiliário) 

Descrição Qtde. 

Armário de madeira revestido c/ fórmica e 06 portas 01 

Armário de aço c/ 02 portas e vidro 03 

Armário de madeira revestido c/ fórmica 04 portas e vidro 01 

Armário de madeira revestido c/ fórmica 05 portas e vidro 01 

Bancada de madeira revestida c/ fórmica c/ tubulação elétrica  06 

Banqueta 48 

Cadeira 01 
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FICHA DE LABORATÓRIO 

LABORATÓRIO DE: Laboratório de Microscopia I 
Gabinete de madeira compensado c/ tampa de granito cuba de inox, 03 portas e 04 gavetas 01 

Lousa branca 01 

Luminária 12 

Luz de emergência 01 

Mesa de MDF cinza 01 

Papeleira 01 

Prateleira de madeira revestida c/ fórmica (fixa) 05 

Saboneteira 01 

Tela branca p/ retroprojetor 01 

Ventilador 01 

 MATERIAIS 

Descrição Qtde. 

Laminário permanente de Botânica  11 

Laminário permanente de Embriologia (Galinha, Ouriço do Mar e Rã) – 01 de cd 03 

Laminário permanente de Genética 08 

Laminário permanente de Microbiologia 01 

Laminário permanente de Parasitologia  16 

Laminário permanente de Patologia 14 

Laminário permanente de Zoologia 06 

Pisseta 02 

 

ÁREAS ACADÊMICAS ATENDIDAS 

Área das Ciências Biológicas e da Saúde 

 

RESPONSÁVEL 
FORMAÇÃO 

CARGO/FUNÇÃO RT 
PG G EM EF 

Ana Claudia Martins Dias Bertolino  X   Técnica 40h 

Lucilaine de Cássia Alcaide Benedetti  X   Técnica 40h 

Profa. Dra. Lucia Helena de Aguiar X    Docente responsável  

Prof. Dr. Luis Roberto Paschoal X    
Docente coordenador de 

laboratórios 
 

POLÍTICA DE USO DO LABORATÓRIO 

Há um controle de utilização do laboratório e dos equipamentos, realizado através de livros de registro de 
utilização durante as aulas. 
O horário de utilização dos laboratórios é estabelecido no início de cada semestre. 

Legenda: 
 PG pós-graduação; G graduação; EM ensino médio completo; EF ensino fundamental completo. 
 RT regime de trabalho 

 
 
 

 
FICHA DE LABORATÓRIO 

LABORATÓRIO DE: Laboratório de Microscopia II 
Área (m2): 51 Capacidade: 25 pessoas 

EQUIPAMENTOS (essenciais para o funcionamento) 

Descrição Qtde. 

Capela de exaustão de gases (Quimis - mod. Q-216 - № série *923*) 01 

Centrífuga de Microhematócrito  (Quimis - mod. 222H2) 01 

Estufa p/ Esterilização e Secagem  (Nevoni - mod. N.V. 1.4 - № série 7324) 01 

Microscópio binocular (Opton – mod.mod. TIM 2005-B) 21 

Microscópio binocular (Petrodidática - mod. N101B) 06 

Microscópio binocular (Quimis - mod. Q106) 02 

Microscópio binocular (Time in - mod. TIM 2001) 10 

Microscópio trinocular c/ câmera acoplada (Time in - mod. XSZ-107 CCD) 01 

Retorprojetor  (Test 2015) 01 

Micrótomo (Ancap - mod. 297- № série 0740) 01 

Televisão com controle (CCE - mod. HPS-2092) 01 

INFRA-ESTRUTURA BÁSICA (incluindo o mobiliário) 

Descrição Qtde. 

Bancada de granito c/ 01 cuba em inox, 01 torneira e 01 gabinete de madeira revestido c/ 
Fórmica 13 portas e 08 gavetas 

01 
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FICHA DE LABORATÓRIO 

LABORATÓRIO DE: Laboratório de Microscopia II 
Bancada de madeira revestida c/ fórmica c/ tubulação elétrica  06 

Banqueta 55 

Cadeira 01 

Estante de madeira c/ 4 prateleiras  01 

Lâmpada 12 

Lousa branca 01 

Luz de emergência 01 

Mesa de MDF cinza 02 

Papeleira 01 

Saboneteira 01 

Tela branca p/ retroprojetor 01 

Ventilador 01 

 MATERIAIS 

Descrição Qtde. 

Dessecador 01 

Pisseta 07 

 

ÁREAS ACADÊMICAS ATENDIDAS 

Área das Ciências Biológicas e da Saúde 

 

RESPONSÁVEL 
FORMAÇÃO 

CARGO/FUNÇÃO RT 
PG G EM EF 

Ana Claudia Martins Dias Bertolino  X   Técnica 40h 

Lucilaine de Cássia Alcaide Benedetti  X   Técnica 40h 

Profa. Dra. Lucia Helena de Aguiar X    Docente responsável  

Prof. Dr. Luis Roberto Paschoal X    
Docente coordenador de 

laboratórios 
 

POLÍTICA DE USO DO LABORATÓRIO 

Há um controle de utilização do laboratório e dos equipamentos, realizado através de livros de registro de 
utilização durante as aulas. 
O horário de utilização dos laboratórios é estabelecido no início de cada semestre. 

Legenda: 
 PG pós-graduação; G graduação; EM ensino médio completo; EF ensino fundamental completo. 
 RT regime de trabalho 

 
 
 
 

 
 

FICHA DE LABORATÓRIO 
LABORATÓRIO DE: Almoxarifado 

Área (m2): 16   

REAGENTES E SOLVENTES 

Descrição 
Acetanilida Puríssima, Acetato de Cálcio PA, Acetato de Chumbo Básico (Sub-acetato) PA, Acetato de 
Chumbo Neutro PA, Acetato de Cobalto II Tetrahidaratdo PA, Acetato de Cobre Monohidradatado PA, Acetato 
de Etila PA, Acetato de Potássio PA, Acetato de Sódio Anidro PA, Acetato de Sódio Triidratado PA, 
Acetilacetona PS, Acetona PA, Ácido Acético Glacial PA, Ácido Acetilsalicílico (matéria prima e comprimido), 
Ácido Aminoacético (Glicina), 4-Ácido Aminobenzóico, L-Ácido Ascórbico PA, Ácido L-Aspártico PA, Ácido 
Benzóico PA, Ácido Bórico PA, Ácido Cítrico Anidro PA, Ácido Cítrico Monohidratado PA, Ácido Clorídrico 6N, 
Ácido Clorídrico 37% PA, Ácido Dinitrobenzóico-3,5, Ácido Dinitrosalicílico-3,5, Ácido Esteárico Puro, Ácido 
Fólico, Ácido Fórmico 85% PA, Ácido Fosfórico 85% PA, Ácido L-Glutâmico PA, Ácido L-Lático 85% PA, Ácido 
Maleico, Ácido Nítrico PA, Ácido Oxálico PA, Ácido Perclórico 70 %, Ácido Pícrico, Ácido Salicílico PA, Ácido 
Sílicotungístico PA, Ácido Sulfúrico PA, Ácido Tânico PA, Ácido L(+) Tartárico PA, Ácido Tricloroacético PA, 
Acrilamida PS, Agarose Ultra Pure™, Água Oxigenada 10 volumes, L-Alanina, Alantoína, Alaranjado de Metila 
PA, Alaranjado G PA, Albumina 80 %, Álcool Cetona, Álcool Cetílico, Álccol Cetoestearílico, Álcool de Cereais 
96° GI, Álcool Estearílico Puro, Álcool Etílico Absoluto PA, Álcool Etílico Hidr. Refinado Cana (extra neutro), 
Álcool Isopropílico PA, Álcool N-Butílico, Álcool Metílico, 4-Aldeído Anísico PS, Alizarol Seg. Morris, Alginato de 
Sódio PA, Alquil Sulfato Sódico, Amida 90 Linkamid DC 90), Amido Solúvel PA, Amoníaco, Anidrido Acético 
PA, Anidrido Crômio PA, Anilina PA, Anilina PS, L-Arginina PA, Arginina L-Cloridrato, Arnica montana  TM 60 a 
70% de teor alcoólico, Arseniato de Sódio Heptahidratado PA, Atropa belladonna TM 40 a 50% de teor 
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alcoólico, Azul de Bormofenol PA, Azul de Bromotimol PA, Azul de Coomassie Brilhante R 250 , Azul de Cresil 
Brilhante, Azul de Metileno, Azul de Timol PA, Base CR-2, Base Detergente 1x4, Benzoato de Benzila 
Puríssimo, Benzocaína, Bicarbonato de sódio PA, Biftalato de Potássio PA, Bioreagente Ultra puríssimo, Bis-
acrilamida PA, Bissulfito de Sódio PA, Borato de Sódio PA, Butilhidroxitoluol (BHT), Cafeína Anidra PA, 
Cânfora Sintética, Carbonato de Cálcio PA, Carbonato de MagnésioBásico PA, Carbonato de Sódio Anidro PA, 
Carbopol 940, Carboximetil Celulose Sal Sódico (CMC), Carvão Ativado PA, Caseína Pura, Celulose 
Microcristalina, Cera de Abelha, Cianeto de Potássso, Cianeto de Sódio, Ciclamato de Sódio PA, Cocloexano 
PA, Citrato de Sódio Puro 99 %, Cloreto de Alumínio Hexahidratado, Cloreto de Amônio PA, Cloreto de Bário 
PA, Cloreto de Benzalcônio Puríssimo, Cloreto de Cálcio Diidratado PA, Cloreto de Cetil Piridinio, Cloreto de 
Cetil Trimetil Amônio,  Cloreto de Cobalto Hexahidratado PA, Cloreto de Ferro III Hexahidratado PA, Cloreto 
de Magnésio Hexahidratado PA, Cloreto de Manganês PA, Cloreto de Mercúrio I PA, Cloreto de Mercúrio II PA, 
Cloreto de Potássio PA, Cloreto de Potássio 3M, Cloreto de Sódio, Cloreto de Zinco, Cloridrato L-Cisteína 
Monohidratada PA, Clorofórmio, Croda Base CR-2, Cromato de Potássio PA, Dicromato de Potássio PA, 
Dietilamina, Difenilamina 99% PA, Dietilamonio de Ácido Graxo de Coco, Difenilcarbazona PA, 
Dimetilaminobenzaldeído-4 PA, Dimetilglioxima, Ditionito de Sódio PA, E.D.T.A. – Sal Dissódico, Enxofre 
Puro, Eosina Amarela, Essência de Alfazema, Essência Floral, Éter de Petróleo, Éter Etílico, Extrato GL de 
Centella Asiática, Extrato GL de Jaborandi, Extrato GL de Hamamelis1-10 Fenantrolina (orto) PA, Fenol PA, 
Fenolftaleína, Ferricianeto de Potássio PA, Ferrocianeto de Potássio, Follin Ciocaltean, Formaldeído 37 %, 
Fosfato de Potássio Dibásico Anidro PA, Fosfato de Potássio Monobásico PA, Fosfato de Sódio Bibásico 
Heptahidratado PA,, Fosfato de Sódio Dibásico Dodecahidratado PA, Fosfato de Sódio  Monobásico Anidro PA, 
Fósforo Vermelho Puríssimo, Frutose, Fucsina, Fucsina Ácida, Fucsina Fenicada Gran, Fluoresceína Sódica PA, 
Gelatina, Genagem, Giemsa Blood Stain, Glicerina PA, Glicero Fosfato de Cálcio PA, Glicose D PA, Glólubos 
Inertes Homeopáticos n° 5, Glutamato de Sódio Monohidratado PA, Goma Arábica Pura, Hematoxilina, 
Hematoxilina Harris Papanicolau, Hidroquinona PA, Hidróxido de Alumínio Seco Puríssimo PA, Hidróxido de 
Amônio PA, Hidróxido de Bário PA, Hidróxido de Cálcio PA, Hidróxido de Potássio PA, Hidroxilamina 
Cloridrato, L-Histidina PA, Imidazol PS, Iodato de Potássio PA, Iodeto de Potássio PA, Iodeto de Sódio PA, 
Iodo Iodeto Gran, Iodo PA, Iodo 99,5 % PA (ressublimado), Iodo Povidona Demergente, Lachesis muta (ch 

199) 70 % teor alcoólico, Lactato de Cálcio, Lactofenol (Azul de Algodão), Lactose Monohidratada PA, 
Lanolina Anidra (grau técnico), Laurilsulfato de Sódio PA, Lauril Éter Sulfato de Sódio, Laurion N, Leishman, 
Leucina L PA, Líquido de Drabkin, Líquido de Hayen, Lisina L Monocloridrato PA, Lugol Forte, Magnésio, D (+) 
Maltose Monohidratada Puríssima, Manitol PA,Mentol Puríssimo, Matricaria chamomilla TM 40 a 50 % teor 
alcoólico, 2-Mercaptoetanol PS, Mercúrio Metálico Puro 99 % PA, Mercurius sol. (ch 29) 70% de teor 
alcoólico, Metabissulfito de Sódio PA, Metilsulfonilmetano, Metromodazol, Molibdato de Amônio 81 % PA, 
Murexida PA,Naftalina, Naftol Alfa Puro, 2-Naftol Beta PA, Negro de Eriocromo T, Ninhidrina PA, Nipagin 
(Metilparabeno), Nipazol (Propilparabeno), Nitrato de Cácio, PA, Nitrato de Chumbo II PA, Nitrato de 
Estrôncio, Nitrato de Ferro III Nonahidratado PA, Nitrato de Níquel Hexahidratado PA, Nitrato de Prata PA, 
Nitrato de Sódio PA, Nitrito de Sódio PA, Nitoranilina-4 (para), Nitroprussiato de Sódio, Nux vomica (ch11) 
70% teor alcoólico, Óleo de Imersão, Orceína Acética o,1 %, Orceína Acética, Orcina (Orcinol 
Monohidratado), Octoxinol (Triton X-100), Oxalato de Amônio Monohidratado PA, Oxalato de Sódio PA, Óxido 
de Alumínio, Óxido de Arsênico III PA, Óxido de Cálcio, Óxido de Cobre PA, Óxido de Ferro III PA, Óxido de 
Magnésio PA, Óxido de Mercúrio II PA, Óxido de Zinco PA, Paracetamol (MP), Parafina Histológica, Pectina 
GENU, Peptona de Caseína, Permanganato de Potássio PA, Permount, Persulfato de Amônio PA, Peróxido de 
Hidrogênio PA, Piridina PA, Piriodato de Zinco 48 %, Polietilenoglicol (400; 1500; 4000; 6000), Polisorbato 
80, Polivinilpirrolidona (PVP), Prolina L PA, Propilenoglicol, Resina Catiônica, Resorcinol, Sacarina Sódica, 
Sacarose PA, Safranina O, Salicilato de Metila, Salicilato de Sódio PA, Serina-L PA, Sílica Gel Azul 1-4 mm, 
Sílicagel 60, Sílicagel G 60, Sílicagel P F254, Silicone DC 193, Soda Caustica Puríssima, Solução Karl Fisher, 
Solução Padrão de Condutividade, Solução Tampão Fosfato, Soluções Tampão (pH 4,0; pH7,0; pH 10,0), 
Subnitrato de Bismuto PA, Sudan III, Sulfadiazina Sódica PA, Sulfametoxazol PA, Sulfanilamida (F.B.II), 
Sulfato de Alumínio PA, Sulfato de Alumino e Potássio Dodecahidratado PA, Sulfato de Amônio, Sulfato de 
Bário PA, Sulfato de Cádmio PA, Sulfato de Cobre Pentahidratado PA, Sulfato de Ferro III Heptahidratado PA, 
Sulfato de Ferro PA, Sulfato de Ferro II e Amônio PA, Sulfato de Ferro III e Amônio Dodecahidratado PA, 
Sulfato de Lítio Anidro PA, Sulfato de Manganês II, Sulfato de Mercúrio II PA, Sulfato de Potássio PA, Sulfato 
de Sódio Anidro PA, Sulfato de Zinco 21 %, Sulfato de Zinco Heptahidratado PA, Sulphur  (2 ch), Sulphur  
(ch 5) 70% teor alcoólico,  Sulphur  (ch 11) 70% de teor alcoólico, Sulphur  (ch 29) 70% de teor alcoólico,  
Talco Puro, Tartarato de Sódio PA, Tartarato de Sódio e Potássio Tetrahidratado, Tartrazina, Timerosal, 
Tintura de Belladona, Tintura de Iodo, Tiocianato de Potássio PA, Tiocianato de Sódio PA, Tiossulfato de 
Sódio,Tiouréia PA, Tirosina PA, Tolidina-O Pura PA, Tolueno PA, Tricloreto de Antimônio PA, Triglicérides 
Duácido Caprico Caprílico, Trióxido de Antimônio PA, Tripolifosfato de Sódio, L-Triptofano PA, Tris Amino 
Metano, Tungstato de Sódio Dihidratado, Tween (20;80), Uréia, Valina –L PA, Vanilina PA,Vaselina Líquida, 
Verde de Bromo cresol PA , Verde de Malaquita PA, Vermelho de Metila PA, Vesuvina (Pardo de Bismarck), 
Violeta Genciana, Xileno, Xileno Cianol FF, Xilose D (+) Puríssima, Zinco PA. 

EQUIPAMENTOS (essenciais para o funcionamento) 

Descrição Qtde. 

Desumificador de ar (ARSec 160 – ref. 15.00.01) 01 

INFRA-ESTRUTURA BÁSICA (incluindo o mobiliário) 

Descrição Qtde. 

Armário em MDF c/ 02 portas 03 

Escada de alumínio c/ 07 degraus 02 

Exaustor/ventilador (Ventisol) 01 
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Luminária 01 

Prateleira de madeira c/ 05 divisórias e 04 prateleiras 02 

 

ÁREAS ACADÊMICAS ATENDIDAS 

Área das Ciências Biológicas e da Saúde 

 

RESPONSÁVEL 
FORMAÇÃO 

CARGO/FUNÇÃO RT 
PG G EM EF 

Ana Claudia Martins Dias Bertolino  X   Técnica 40h 

Lucilaine de Cássia Alcaide Benedetti  X   Técnica 40h 

Prof. Dr. Luis Roberto Paschoal X    
Docente coordenador de 

laboratórios 
 

POLÍTICA DE USO DO ALMOXARIFADO 

Entrada somente permitida às técnicas e aos Coordenadores 

Legenda: 
 PG pós-graduação; G graduação; EM ensino médio completo; EF ensino fundamental completo. 
 Regime de trabalho 

 
 
 
 

FICHA DE LABORATÓRIO 

LABORATÓRIO DE: Laboratório Multidisciplinar I 
Área (m2): 66 Capacidade: 25 pessoas 

EQUIPAMENTOS (essenciais para o funcionamento) 

Descrição Qtde. 

Agitador de tubo (Vortex) (Phoenix – mod. AP 56) 04 

Agitador magnético c/ aquecimento (Fisatom – mod. 752 A) 12 

Balança analítica (Quimis – mod. 500L –210 C) 02 

Balança analítica (Bel-Mark – mod. 210A) 01 

Balança semi-analítica (Bel-Mark – mod. 220) 01 

Balança semi-analítica (Gehaka - mod. BG 2000) 01 

Banho Maria (Quimis – mod. 218-2) 04 

Banho Maria c/ 6 provas (Biomatic - mod. 1062) 01 

Barrilete de PVC 30L 01 

Bico de Bunsen 16 

Câmara escura UV (Sppencer Scientific - mod. SP930) 01 

Capela de exaustão de gases (Quimis - mod. Q-216-21EX) 01 

Centrífuga (Celm - mod. Combat – série 4432) 01 

Centrífuga (Cientec – mod. CT-5000) 01 

Centrífuga (Quimis – mod. Q-222T 216) 01 

Deionizador (Permution – mod. DE-1800) 01 

Destilador (Quimis – mod. Q-341) 01 

Durômetro (Nova Ética - mod. 298 - № série 05251/07) 01 

Espectrofotômetro UV-Vis varredura (Quimis - mod. Q-798U2Vs) 01 

Estufa p/ esterilização e secagem (Odontobrás – mod. EL –1.3) 01 

Freezer (Dako 300) 01 

Manta aquecedora (Fisatom – mod. 22 e mod. 52 / Quimis – Q321A) 12 

Paquímetro (Starfer - 150 x 0,02 mm) 01 

pHmetro (Marte – mod. MB-10) 01 

pHmetro (Quimis – mod. Q-400 A) 02 

Ponto de fusão (Gehaka – mod. F1000) 01 

Refratômetro p/ determinação de proteína total 01 

Viscosímetro Copo Ford (Marte) 03 

INFRA-ESTRUTURA BÁSICA (incluindo o mobiliário) 

Descrição Qtde. 

Armário de madeira suspenso revestido c/ fórmica e 04 portas 02 

Bancada de granito c/ gabinete de madeira revestido c/ fórmica 03 portas e 03 gavetas 02 

Bancada de granito c/ gabinete de madeira revestido c/ fórmica 04 portas e 04 gavetas 01 

Bancada de granito c/ gabinete de madeira revestido c/ fórmica 04 portas e 10 gavetas 02 

Bancada de granito c/ 08 entradas de água, 08 entradas de gás, 04 cubas peq. de inox, 01 
suporte de madeira revestido c/ fórmica instalação elétrica, 16 gavetas, 01 gabinete de madeira 
revestido c/ fórmica com tampo de granito, 03 portas, 01 cuba em inox e 02 torneiras 

02 

Banqueta 40 

Estante de aço c/ 05 prateleiras 01 
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FICHA DE LABORATÓRIO 

LABORATÓRIO DE: Laboratório Multidisciplinar I 
Lousa branca 01 

Luminária 10 

Luz de emergência 01 

Papeleira 01 

Tela branca p/ retroprojetor  01 

Ventilador 02 

VIDRARIAS e MATERIAIS  

Descrição 

Agulha descartável (medida variada), almofada (homeopatia), aparelho de Clevenger, aparelho extrator de 
Soxhlet, aro para funil c/ mufa, balão de destilação (volume variado), balão de fundo redondo (volume 
variado), balão de fundo redondo c/ boca esmerilada, bureta de vidro (volume variado), cabeça de destilação, 
cabo para bisturi, cânula de vidro, camara de Neubauer, coluna de destilação, condensador, conjunto Fura-
rolha, cubeta (conj. vidro/quartzo), dessecador de vidro, Eppendorf (volume variado), espátula de Aires PS,  
espátula pão-duro de aço, espátula pão-duro de silicone, fita p/ urina, frasco de plástico (tamanho e volume 
variado), frasco vidro ambar (volume variado), funil de separação (volume variado), funil de vidro analítico, 
garra (pinça) dupla c/ mufa, garra (pinça) p/ condensador c/ mufa (3 pontas), garra (pinça) p/ termômetro 
(c/ e s/ mufa), garra dupla em alumínio p/ bureta, lâmina de vidro lisa, lâmina p/ bisturi, lamínula, 
microlanceta, mufa dupla de alumínio, óculos de segurança, papel de filtro (tamanho variado), parafilm, 
peneira p/ parasitologia, pesa-filtro, pinça de aço p/ frasco e balão, pinça de Adson Brown, pinça de Hoffman, 
pinça de madeira p/ tubo de ensaio, pinça de Mohr, pinça dente de rato, pinça de aço p/ dissecção (tamanho 
variado), pipeta de vidro graduada (volume variado), pipeta Pasteur descartável, pipeta Pasteur de vidro, 
pipeta volumétrica (volume variado), pisseta, ponteira p/ micropipetador automático, porta agulha (Mayo 
Hegar), pump pera, repipetador, sepilho (tamanho variado), seringa (volume variado), suporte p/ tubo de 
ensaio, suporte universal, tela de amianto, termômetro, tesoura cirúrgica, trap c/ boca esmerilada, triangulo 
de porcelana, tripé, trompa de vácuo tubo de ensaio de vidro (volume variado), tubo de Vacuette, vidro de 
relógio (tamanho variado) 

 

ÁREAS ACADÊMICAS ATENDIDAS 

Área das Ciências Biológicas e da Saúde 

 

RESPONSÁVEL 
FORMAÇÃO 

CARGO/FUNÇÃO RT 
PG G EM EF 

Ana Claudia Martins Dias Bertolino  X   Técnica 40h 

Lucilaine de Cássia Alcaide Benedetti  X   Técnica 40h 

Prof. Dr. Luis Roberto Paschoal X    
Docente coordenador de 

laboratórios 
 

POLÍTICA DE USO DO LABORATÓRIO 

Há um controle de utilização do laboratório e dos equipamentos, realizado através de livros de registro de 
utilização durante as aulas. 
O horário de utilização dos laboratórios é estabelecido no início de cada semestre. 

Legenda: 
 PG pós-graduação; G graduação; EM ensino médio completo; EF ensino fundamental completo. 
 RT regime de trabalho 

 
 

 
FICHA DE LABORATÓRIO 

LABORATÓRIO DE: Laboratório de Biotecnologia e Genética 
Área (m2): 50 Capacidade: 20 pessoas 

EQUIPAMENTOS (essenciais para o funcionamento) 

Descrição Qtde. 

Agitador de tubo (Vortex) 03 

Balança Semi-analítica  (Quimis - mod. 510-1500) 01 

Banho histológico  (Histo Path - mod. BHT 10209) 01 

Bico de Bunsen (Metalúrgica Leonardo Ltda.) 16 

Câmara Ambiente p/ Germinação Microprocessada  (mod. 347C DQ - № série SV 872) 01 

Capela de fluxo laminar horizontal  (Quimis - mod. 216-F20 HV) 01 

Centrífuga Excelsa II  (Fanen - mod. 206-BL) 01 

Centrífuga HT (mod. MCD -2000) 01 

Cuba p/ eletroforese (Bio-Rad) 01 

Cuba p/ eletroforese horizontal de diferentes tamanhos (Amersham  Pharmacia) 01 

Estufa p/ cultura bacteriológica (Marte - mod. ECBI 1.1- nº 290707446) 01 

Estufa p/ esterilização e Secagem (Nevoni - mod. NV 1.4) 01 
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FICHA DE LABORATÓRIO 

LABORATÓRIO DE: Laboratório de Biotecnologia e Genética 
Fonte p/ eletroforese 01 

Microcomputador 01 

Microondas (CCE – mod. M200E) 01 

Refrigerador (Electrolux - mod. RE 26 Super - № série 50907478) 01 

Termociclador (PCR)  01 

Transiluminador  01 

INFRA-ESTRUTURA BÁSICA (incluindo o mobiliário) 

Descrição Qtde. 

Bancada de granito c/ 02 cubas em inox, 02 torneiras e 01 gabinete de madeira revestido c/ 
fórmica 04 portas e 04 gavetas 

01 

Bancada de granito c/ 06 entradas de gás, instalação elétrica, acoplado c/ 01 gabinete de 
madeira revestido c/ fórmica 02 portas, 01 cuba de inox e 01 torneira 

02 

Bancada de granito c/ gabinete de madeira revestido c/ fórmica e 02 portas 01 

Bancada de granito c/ gabinete de madeira revestido c/ fórmica 06 portas e 08 gavetas 01 

Bancada de madeira revestida c/ fórmica e 06 gavetas  01 

Banqueta 32 

Cadeira 02 

Lousa branca 01 

Luminária 08 

Luz de emergência 01 

Papeleira 01 

Saboneteira 01 

VIDRARIAS e MATERIAIS 

Descrição Qtde. 

Balão volumétrico (volume variado), dessecador, Erlenmeyer (volume variado), Kitassato (volume variado), 
proveta c/ boca esmerrilada (volume variado), frasco de vidro Bórax (volume variado), suporte p/ Eppendorf, 
suporte p/ tubo Falcon, suporte p/ tubo PCR 

 

ÁREAS ACADÊMICAS ATENDIDAS 

Área das Ciências Biológicas e da Saúde 

 

RESPONSÁVEL 
FORMAÇÃO 

CARGO/FUNÇÃO RT 
PG G EM EF 

Ana Claudia Martins Dias Bertolino  X   Técnica 40h 

Lucilaine de Cássia Alcaide Benedetti  X   Técnica 40h 

Profa. Dra. Lucia Helena de Aguiar  X    Docente responsável 40h 

Prof. Dr. Luis Roberto Paschoal X    
Docente coordenador de 

laboratórios 
 

POLÍTICA DE USO DO LABORATÓRIO 

O horário de utilização dos laboratórios é estabelecido no início de cada semestre e conta com o auxílio de 
técnica de laboratório que realiza a manutenção dos equipamentos diariamente e preparação das aulas. 

Legenda: 
 PG pós-graduação; G graduação; EM ensino médio completo; EF ensino fundamental completo. 
 Regime de trabalho 

 
 

 
FICHA DE LABORATÓRIO 

LABORATÓRIO DE: Laboratório Multidisciplinar III  

Área (m2): 57 Capacidade: 25 pessoas 

EQUIPAMENTOS (essenciais para o funcionamento) 

Descrição Qtde. 

Agitador de peneiras eletromagnético (Produtest - nº 4194) 01 

Agitador magnético c/ aquecimento  (Fisaton - mod. 752-A) 05 

Aparelho de Friabilidade 300 (Nova Ética - mod. 300/1 - n. 09003/06) 01 

Autoclave Vertical (Phoenix - mod. AV 30) 01 

Balança analítica (Quimis - mod. 500L –210 C) 01 

Balança semi-analítica ((Gehaka - mod. BG 2000) 01 

Banho-Maria 06 Bocas  (Biomatic - ref. 1062) 01 

Barrilete de PVC 10 L, 30 L e 100 mL 03 

Bomba de Karl-Fisher (Quimis - mod. Q-349-2) 01 

Bomba de vácuo (Quimis - mod. Q-355B) 01 
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FICHA DE LABORATÓRIO 

LABORATÓRIO DE: Laboratório Multidisciplinar III  

Bomba de Vácuo (Fisaton - mod. 826T) 01 

Câmara escura UV (Sppencer Scientific - mod. SP930) 01 

Capela de exaustão de gases (Permution - mod. CE 0701) 01 

Centrífuga (Quimis – mod. Q-222T 216) 01 

Chuveiro e lava-olhos (Avlis)         (instalado no hall de entrada) 01 

Condutivímetro (Analyser - mod. 600) 01 

Desintegrador (Nova Ética - mod. 301-AC) 01 

Digestor de fibras (Marconi - mod. MA 450 - n.s. 05164098) 01 

Estufa p/ esterilização e secagem (Odontobrás - mod. E.L. 1.1) 01 

Espectrofotômetro UV-Vis  (Bell - mod. 2000 UV) 01 

Espectrofotômetro UV-Vis  (Quimis - mod. Q-798U) 01 

Mufla (Quimis - mod. Q-318M24)           (instalado no hall de entrada) 01 

Rotaevaporador  (Fisatom - mod. 801 e mod. 802) 02 

INFRA-ESTRUTURA BÁSICA (incluindo o mobiliário) 

Descrição Qtde. 

Bancada de granito c/ 08 entradas de água, 08 entradas de gás, 04 cubas peq. de inox, 01 
suporte de madeira revestido c/ fórmica c/ instalação elétrica, 08 guarda volume, 01 gabinete 
de madeira revestido c/ fórmica com tampo de granito, 03 portas, 01 cuba em inox e 02 
torneiras 

02 

Bancada de granito c/ 01 gabinete de madeira revestido c/ fórmica 03 portas e 03 gavetas 03 

Bancada de granito c/ 01 gabinete de madeira revestido c/ fórmica 08 portas e 14 gavetas 01 

Banqueta 35 

Cadeira 01 

Lâmpada 06 

Lousa branca 01 

Luz de emergência 01 

Mesa  01 

Papeleira 01 

Ventilador 01 

VIDRARIAS e MATERIAIS 

Descrição Qtde. 

Almofariz de porcelana, almofariz de vidro, aro para funil c/ mufa, balão de destilação (volume variado), 
balão de fundo redondo (volume variado), balão de fundo redondo c/ boca esmerilada, balão volumétrico 
(volume variado), bastão de vidro, barra magnética, becker de pvc (volume variado), becker de vidro 
(volume variado), borracha de vedação p/ Kitassato, cadinho de porcelana, cálice de vidro (volume variado), 
cálice de plástico, cânula de vidro cápsula de porcelana, coluna de destilação, condensador, cubeta (conj. 
vidro/quartzo), dessecador de vidro, Eppendorf (volume variado), Erlenmeyer (volumen variado), Erlenmeyer 
c/ boca esmerilada, espátula de aço, espátula/colher de aço, espátula-colher de porcelana, espátula pão-duro 
de aço, espátula pão-duro de silicone, frasco vidro ambar (volume variado), funil de Buchner, funil de 
separação (volume variado), funil de vidro analítico, garra (pinça) dupla c/ mufa, garra (pinça) p/ 
condensador c/ mufa (3 pontas), Garra (pinça) p/ termômetro (c/ e s/ mufa), garra dupla em alumínio p/ 
bureta, Kitassato (volume variado), mufa dupla de alumínio, papel de filtro (tamanho variado), pinça de aço 
p/ frasco e balão, pinça de Adson Brown, pinça de Hoffman, pinça de madeira p/ tubo de ensaio, pinça de 

Mohr, pinça dente de rato, pinça de aço p/ dissecção (tamanho variado),pipeta de vidro graduada (volume 
variado), pipeta Pasteur descartável, pipeta Pasteur de vidro, pipeta volumétrica (volume variado), pisseta, 
ponteira p/ micropipetador automático, porta agulha (Mayo Hegar), proveta (volume variado), pump pera, 
repipetador, sepilho (tamanho variado), suporte p/ tubo de ensaio, suporte universal, tela de amianto, 
termômetro, tripé, trompa de vácuo, tubo de ensaio de vidro (volume variado), vidro de relógio (tamanho 
variado) 

  
ÁREAS ACADÊMICAS ATENDIDAS 

Área da Saúde 

 

RESPONSÁVEL 
FORMAÇÃO 

CARGO/FUNÇÃO RT 
PG G EM EF 

Ana Claudia Martins Dias Bertolino  X   Técnica 40h 

Lucilaine de Cássia Alcaide Benedetti  X   Técnica 40h 

Prof. Dr. Luis Roberto Paschoal X    
Docente coordenador de 

laboratórios 
 

POLÍTICA DE USO DO LABORATÓRIO 

O horário de utilização dos laboratórios é estabelecido no início de cada semestre e conta com o auxílio de 
técnica de laboratório que realiza a manutenção dos equipamentos diariamente e preparação das aulas. 

Legenda: 
 PG pós-graduação; G graduação; EM ensino médio completo; EF ensino fundamental completo. 
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 Regime de trabalho 

 
 

 

 

 
 

FICHA DE LABORATÓRIO 

LABORATÓRIO DE: Laboratório de Microbiologia e Imunologia  
Área (m2): 50 Capacidade: 25 pessoas 

EQUIPAMENTOS (essenciais para o funcionamento) 

Descrição Qtde. 

Agitador de tubo (Vortex) 03 

Autoclave vertical (Marte - mod. AVM 30 - № 2412) 01 

Autoclave vertical (Marte - mod. AVM 50 - № 2678) 01 

Autoclave vertical (Phoenix - mod. AV 18) 01 

Barrilete em PVC 10L  01 

Bicos de Bunsen  16 

Contador de colônias (Phoenix - mod. CP 600 Plus) 01 

Contador de colônias (Phoenix - mod. CP 600 Plus e CP 602) 01 

Contador de colônias (Phoenix - CP608 - № série 717) 01 

Estufa de cultura e bacteriologica (Nova Ética – mod. 410/3ND) 01 

Estufa de CO2  (Quimis – mod. Q316C1) 01 

Estufa p/ Esterilização e Secagem  (Nevoni - mod. N.V. 1.4 - № série 7318) 01 

Geladeira/Freezer (CCE - mod. C35SL 350L) 01 

Liquidificador (Walita Twist - mod. RI 1710) 01 

INFRA-ESTRUTURA BÁSICA (incluindo o mobiliário) 

Descrição Qtde. 

Armário de aço c/ 02 portas e 04 prateleiras 01 

Balcão de MDF revestido c/ fórmica c/ 08 gavetas 01 

Balcão de MDF revestido c/ fórmica 02 portas e 01 prateleira 01 

Balcão de MDF revestido c/ fórmica 04 portas e 01 prateleira 01 

Bancada de granito c/ 08 entradas de gás, instalação elétrica, 01 cuba em inox e 01 torneira 02 

Banqueta 34 

Estante de madeira c/ 05 prateleiras 01 

Gabinete de MDF c/ tampão revestido c/ fórmica 04 portas, 03 prateleira, 01 cuba em inox e 01 
01 torneira 

01 

Lousa branca  

Luminária 08 

Luz de emergência 01 

Papeleira 01 

Saboneteira 01 

Ventilador 01 

VIDRARIAS e MATERIAIS 

Descrição Qtde. 

Agulha e Alça de platina, alça de Drigalsky, alça descartável estéril, bastão de vidro, bandeja p/ coloração, 
becker de vidro (volume variado), Erlenmeyer de vidro (volume variado), espátula colher de aço, lâmina, 
lamínula, pinça de madeira p/ tubo de ensaio, pinça metálica, pipeta de vidro graduada (volume variado), 
placa de Petri de vidro e descartável, proveta de vidro (volume variado), suporte p/ tubo de ensaio, swab  
estéril, tampa de inox p/ tubo de ensaio, tela de amianto, tripé, subo de ensaio c/ volume variado (c/ ou s/ 
tampa) 

CALDO e MEIO de CULTURA 

Descrição 

Agar Agar, Agar Base Cetrimide, Agar BHI, Agar Bile Esculina, Agar Bile Verde Brilhante, Agar Citrato 
Simmons, Agar C.L.E.D., Agar de Soja Tripticaseína (TSA), Agar Fenilalanina, Agar Ferro Tríplice Açúcar 
(TSI), Agar Eosina Azul de Metileno (EMB), Agar Lisina – Ferro, Agar Mac Conkey, Agar Mueller Hinton, Agar 
Nutriente, Agar Plate Count (PCA), Agar Potato Dextrose (PDA), Agar Sabouraud Dextrose, Agar Sal Manitol, 
Agar Salmonella Shigella (SS), Agar SIM, Agar Uréia, Caldo Base TetraTionato, Caldo BHI, Caldo Bile Verde 
Brilhante 2% (CBVB), Caldo de Soja Tripticaseína (TSB), Caldo EC, Caldo Lauryl Triptose, Caldo LB (Miller), 
Caldo Muller Hinton, Caldo Nutritivo, Caldo Uréia, Peptona G 

 

ÁREAS ACADÊMICAS ATENDIDAS 

Área da Saúde 
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RESPONSÁVEL 
FORMAÇÃO 

CARGO/FUNÇÃO RT 
PG G EM EF 

Ana Claudia Martins Dias Bertolino  X   Técnica 40h 

Lucilaine de Cássia Alcaide Benedetti  X   Técnica 40h 

Prof. Dr. Luis Roberto Paschoal X    
Docente coordenador de 

laboratórios 
 

POLÍTICA DE USO DO LABORATÓRIO 

O horário de utilização dos laboratórios é estabelecido no início de cada semestre e conta com o auxílio de 
técnica de laboratório que realiza a manutenção dos equipamentos diariamente e preparação das aulas. 

Legenda: 
 PG pós-graduação; G graduação; EM ensino médio completo; EF ensino fundamental completo. 
 Regime de trabalho 

 
 
 
 

FICHA DE LABORATÓRIO 

LABORATÓRIO DE: Biotério  
Área (m2): 25 Capacidade: --- 

EQUIPAMENTOS (essenciais para o funcionamento) 

Descrição Qtde. 

Balança digital. Marca: C&F. Modelo: P15. Nº. patrimônio: 2-06269; 2-06268. 02 

Liquidificador. Marca: Metalúrgica 7000 light – Equipamentos para processamento de 
alimentos. Nº. patrimônio: 2-06270;  

02 

Guilhotina. Modelo: EB-271. Marca: Insight equipamentos. Pesquisa e ensino. Nº. patrimônio: 
2-09279. 

01 

Centrífuga para microhematócrito. Modelo: Q - 222H-2. Marca: Quimis – Aparelhos científicos 
LTDA. Nº. patrimônio: 2-08360. 

01 

Refrigerador (239L). Modelo: RE 26. Marca: Eletrolux. Nº. patrimônio: 2-06274. 01 

Freezer Vertical (173L). Modelo: FE 22. Marca: Eletrolux. Nº. patrimônio: 2-05685. 
 

01 

Centrifuga de tubos Quimis 222T216 01 

  

INFRA-ESTRUTURA BÁSICA (incluindo o mobiliário) 

Descrição Qtde. 

Gaiolas para ratos em polipropileno beiramar 17 

Jaulas para coelhos ipanema 06 

Bebedouros para ratos plástico beiramar 14 

Baldes plástico de 20 litros 04 

Baldinho para lixo de pia 04 

Bebedouros para coelhos plástico 06 

Comedouros para coelhos 06 

Tubos de plástico 2ml eppendorff 500 

Seringas descartáveis Injex 250 

Agulhas descartáveis 25X7 Injex 100 

Panelas caçarola 04 

Colheres 04 

Bacias de 9 litros Acqua 04 

Mesa n.2 00515 01 

Mesa n.2 00113 01 

Mesas 02 

Pissetas 03 

Suportes de madeira para dissecção de animais 08 

Bancada 01 

Armário sob a bancada com 10 portas com chaves e 4 gavetas 01 

Banquetas  02 

ÁREAS ACADÊMICAS ATENDIDAS 

Ciências Biológicas e da Saúde e Ciências Profissionalizantes (Disciplinas: Fisiologia, Farmacocinética e 
Farmacodinâmica) 

RESPONSÁVEL 
FORMAÇÃO 

CARGO/FUNÇÃO RT 
PG G EM EF 

Lucilaine de Cássia Alcaide   X  Técnica  40h 

Ana Claudia Martins Dias  X   Técnica 40h 
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FICHA DE LABORATÓRIO 

LABORATÓRIO DE: Biotério  
Profa. Dra. Vanessa Nunes de Souza X    Docente responsável 40h 

Prof. Dr. Luis Roberto Paschoal X    
Docente coordenador de 

laboratórios 
40h 

POLÍTICA DE USO DO LABORATÓRIO 

Há um controle de utilização do laboratório e dos equipamentos, realizado através de livros de registro de 
utilização durante as aulas. 
O horário de utilização dos laboratórios é estabelecido no início de cada semestre e conta com o auxílio de 
técnica de laboratório que realiza a manutenção dos equipamentos diariamente e preparação das aulas. 
 

Legenda: 
 PG pós-graduação; G graduação; EM ensino médio completo; EF ensino fundamental completo. 
 RT regime de trabalho 
 

 
 

FICHA DE LABORATÓRIO 

LABORATÓRIO DE: Laboratório de Anatomia I e II 
Área (m2): 100 Capacidade: 40 pessoas 

EQUIPAMENTOS (essenciais para o funcionamento) 

Descrição código Qtde. 

MATERIAL SINTÉTICO 
  

SISTEMA NERVOSO 
  

Sistema nervoso, modelo em relevo C30 2 

Cérebro com artérias, com base da cabeça C25 1 

Cérebro com artérias - 9 partes C20 2 

Ventrículo cerebral VH410 1 

Cérebro 2,5 vezes o tamanho natural - 14 partes VH409 2 

Cérebro modelo econômico - 2 partes C15 1 

Cérebro - 4 partes C16 5 

Cérebro - 8 partes C17 2 

Cérebro neuro-anatômico - 8 partes C22 1 

Medula espinhal, 6 vezes o tamanho natural W42505 1 

   

OSSOS 
  

Super esqueleto humano ´Sam` A13 1 

Esqueleto ´Leo` com ligamentos sob pelvis A12 1 

Esqueleto ´Max` musculado sob pelvis A11 1 

Esqueleto humano ´Stan` versão parão A10 1 
Crânio humano com arcada dentária, mandíbula destacavel e 
músculos 

A22/1 1 

Crânio humano com musculatura mastigatória - 3 partes A24 2 

Crânio luxuoso para demonstração - 10 partes A27 1 

Coluna vertebral modelo padrão A58/1 5 

Coluna flexível pintada com cabeças do fêmur A58/3 1 

Coluna vertebral modelo padrão com fêmur, origem e inserção A58/7 1 

Coluna flexível com discos intervertebrais VB84 1 

Esqueleto completo desarticulado A05 2 

Crânio de feto A26 1 

Crânio clássico com músculos A23 1 
Crânio mostrando arcada dentária com mandíbula destacavel - 3 
partes A22 1 

Crânio humano numerado - 3 partes A21 4 

Crânio humano - 3 partes A20 4 

Esqueleto do pé direito com tíbia e fíbula A31R 2 

Esqueleto do pé esquerdo com tíbia e fíbula A31L 2 
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FICHA DE LABORATÓRIO 

LABORATÓRIO DE: Laboratório de Anatomia I e II 

Esqueleto da mão direita A40R 2 

Esqueleto da mão esquerda A40L 2 

Esqueleto pélvico com órgãos genitais L31 1 

   

ARTICULAÇÕES 
  

Articulação do ombro modelo funcional A80 12 

Articulação do quadril modelo funcional A81 7 

Articulação do joelho modelo funcional A82 7 

Articulação do cotovelo modelo funcional A83 5 

Mini juntura do quadril A84 1 

Mini juntura do joelho A85 1 

Mini juntura do ombro A86 1 

Mini juntura do cotovelo A87 1 
   

TORSOS 
  

Torso bi-sexual com músculos e dorso aberto - 31 peças B40 2 

Torso sem reto do abdome B35 1 

Torso sem reto do abdome B13 1 
   
SISTEMA MUSCULAR   

Modelo muscular bissexual luxo - 45 partes B50 1 

Braço esquerdo musculado - 6 partes M10 8 

Perna esquerda musculada - 9 partes M20 8 

Cabeça e pescoço musculado - 5 peças C05 3 

Modelo de estrutura da mão - 3 partes M18 5 

Modelo estrutural de dedo M19 5 

Ossos da mão com artérias M17 1 

Metade da cabeça com musculatura e corte mediano C14 2 

Corte sagital mediano e frontal da cabeça C13 1 

Corte mediano da cabeça C12 1 

Metade da cabeça com musculatura e corte mediano C07 1 

Mão e pulso deluxe W47005 2 

Pé e tornozelo deluxe W47008 2 
   

SISTEMA TEGUMENTAR   

Pele, modelo em bloco, 70 vezes o tamanho natural J13 1 

Secção da pele ampliada 200 vezes VK526 1 
SISTEMA  CIRCULATÓRIO   
Coração jovem - 2 partes G 08 6 

Coração luxo - 7 partes VD253 2 
Coração com esôfago detalhado, aorta e traquéia ampliado 2 
vezes - 5 partes 

G13 1 

Coração em diafragma, ampliado 3 vezes - 10 partes VD251 2 

Sistema circulatório humano, 1/2 do tamanho natural  G30 2 

Coração funcional com sistema circulatório W16001 2 

Crânio neurovascular W19018 1 

Braço vascular W19019 1 
   
SISTEMA RESPIRATÓRIO   
Modelo luxo de pulmão tamanho natural - 7 partes G15 3 

Modelo de pulmão tamanho natural - 5 partes VC243 2 

Laringe funcional deluxe - 2,5 tamanho natural G20 1 
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FICHA DE LABORATÓRIO 

LABORATÓRIO DE: Laboratório de Anatomia I e II 
Laringe tamanho - 3X tamanho natural VC219 1 
   
SISTEMA DIGESTÓRIO   
Sistema digestivo - 2 partes K20 2 

Estômago - 2 partes K15 5 

Estômago com pâncreas e duodeno - 3 partes K16 5 

Vilosidades intestinais W42507 2 

Figado e vesicula biliar 1/2 vezes o tamanho normal, versão luxo W42508 2 
   
SISTEMA UROGENITAL   
Rim com glândula supra-ranal - 2 partes K12 7 

Corte de rim, 3 vezes ampliado, versão basica K09 7 

Rim, néfrons, vasos sanguíneos e glomérulos K11 2 

Pelvis feminina - 2 partes H10 4 

Pelvis masculina - 2 partes H11 4 

   

SISTEMA  SENSORIAL   

Modelo de olho 5X tamanho natural - 11 partes VJ500A 1 

Modelo de olho 5X tamanho natural - 7 partes F11 1 

Ouvido 3X tamanho natural - 4 partes E10 1 

   

EMBRIOLOGIA   

Útero com embrião 1º mês L10/1 1 

Útero com embrião 2º mês L10/2 1 

Útero com embrião 3º mês L10/3 1 

Útero com fêto removivel 4º / 5º meses - 2 partes L10/4 1 

Útero com fêto removivel 5º mês - 2 partes L10/5 1 
Útero com fêto removivel 4º / 5º meses - 2 partes, posição 
transversal 

L10/6 1 

Útero com 2 fêtos removiveis 5º mês - 3 partes L10/7 1 

Útero com fêto removivel 7º mês - 2 partes L10/8 1 

  
  
  

Descrição 
Qtde. 

MATERIAL HUMANO 
 

CADÁVER INTEIRO  

Bebê masculino 1 
  

MEMBROS  

Membro superior 4 
Membro inferior 1 
Membro inferior com hemipelve masculina 2 
Pé 2 
Articulações da mão com ligamentos e cápsulas* 1 
Articulações do pé com ligamentos e cápsulas* 1 
Articulação do cotovelo com ligamentos e cápsulas* 1 
Articulação do joelho com ligamentos e cápsulas* 1 
Articulação do quadril com ligamentos e cápsulas* 1 
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FICHA DE LABORATÓRIO 

LABORATÓRIO DE: Laboratório de Anatomia I e II 
Articulação do ombro com ligamentos e cápsulas* 1 
*Peças em glicerina  
  

TRONCO  
Hemipelve feminina 1 
Útero com ovários 3 
Tronco com vísceras 1 
Tronco sem vísceras 1 
Pulmões 2 
Pares de pulmões 4 
Corações 13 
Fígados 6 
Estômagos 5 
Pares de rins 1 
Pares de rins com bexiga 1 
Rins com corte frontal 5 
Rins à serem dissecados 8 
Articulações intervertebrais com ligamentos e cápsulas* 2 
*Peças em glicerina  
  
PESCOÇO  
Conjunto – língua, laringe, faringe e traquéia 1 
Conjunto – língua, laringe e traquéia 1 
  

CABEÇA 
 

Hemicabeça 1 
Meninge 1 
Tronco encefálico 3 
Hemisfério cerebral esquerdo 1 
Encéfalo com cortes frontais 1 
Encéfalo com cortes transversais 1 
Encéfalos com cortes sagitais 1 
Encéfalos completos 10 
Encéfalos com cortes 3 
Dentes 141 

Descrição 
Qtde. 

OSSOS - MEMBROS 
 

Clavícula 23 
Escápula 20 
Úmero 23 
Rádio 24 
Ulna 23 
Mão - carpo, metacarpos e falanges 3 
Pelve inteira sem placa 19 
Fêmur 23 
Patela 18 
Tíbia 24 
Fíbula 18 
Pé - tarço, metatarços e falanges 4 
Suporte com meia pelve e sacro 1 
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FICHA DE LABORATÓRIO 

LABORATÓRIO DE: Laboratório de Anatomia I e II 
Suporte com pelve completa e sacro 1 
Pelve completa com sacro 1 
  

OSSOS -  TRONCO 
 

Sacro sem suporte 9 
Cóccix 1 
Esterno 7 
Conjunto coluna vertebral sem cóccix com disco intervertebral 1 
Coluna vertebral desarticulada sem sacro e cóccix 1 
Coluna vertebral desarticulada sem sacro e cóccix - pintada 1 
Conjunto coluna vertebral sem cóccix desarticulada 1 
Suporte com duas vértebras cervicais 1 
Suporte com quatro vértebras cervicais 1 
Suporte com cinco vértebras torácicas 1 
Suporte com duas vértebras lombares 2 
Costelas 84 
Atlas 7 
Axís 7 
Vértebras cervicais 30 
Vértebras torácicas 59 
Vértebras lombares 23 
  

OSSOS -  PESCOÇO 
 

Hióide 2 
  
OSSOS -  CABEÇA  
Crânio 12 
Crânio sem calota craniana 5 
Crânio pintado 2 
Crânio pintado sem calota craniana  1 
Crânio com corte sagital mediano 1 
Calotas craniana 5 
Calota craniana de fêto 1 
Calota craniana pintada 1 
Mandíbula 22 
Placa de três mandíbulas 1 
Suporte com calotas cranianas 1 
Estribo 4 
Bigorna 19 
Martelo 17 
  

MATERIAL DE ESTUDO Qtde. 
Pinça 30 

Atlas de Anatomia Humana Sobbota Vol. I 17 

Atlas de Anatomia Humana Sobbota Vol. II 17 
  

INFRA-ESTRUTURA BÁSICA (incluindo o mobiliário)  

Descrição Qtde. 

Quadro de aviso 3 

Mesa inox fixa 14 

Mesa inox movel 2 
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FICHA DE LABORATÓRIO 

LABORATÓRIO DE: Laboratório de Anatomia I e II 

Armários de madeira 7 

Armário de metal 1 

Tanques para peças anatômicas 1 

Pranchetas 50 

Mesa do docente 3 

Cadeiras 4 

Bancos de madeira 93 

Ventiladores 4 

Freezer 1 

Exaustor de teto 1 

Exaustores de parede 2 

Carteiras com apoio de braço 6 

Bancadas com cinco cubas e armários em baixo 2 

Bancada com uma cuba e armários em baixo 1 

Estojo de material cirurgico 1 

Cronómetro 3 

Relógio de parede 1 

Divisória das mesas para provas 6 
  

QUADROS                                              Códigos 
Qtde 

Painel                                                                     VR1118 1 

Painel                                                                     VR1611UU 1 

1- Painel                                                                     VR1621UU 1 

Painel                                                                     V2023 1 

Painel                                                                     V2052 1 

Painel                                                                     V2037 1 

Painel                                                                     V2050 1 

Painel                                                                     V2080 1 
  

ÁREAS ACADÊMICAS ATENDIDAS 

Anatomia para as Ciências Biológicas e Saúde 

RESPONSÁVEL 
FORMAÇÃO 

CARGO/FUNÇÃO RT 
PG G EM EF 

Diego Piloto   X  Técnico 40h 

Profa. MSc. Luciene Barbieri Àzar X    Docente responsável 40h 

Prof. Dr. Luis Roberto Paschoal X    
Docente coordenador de 

laboratórios 
40h 

POLÍTICA DE USO DO LABORATÓRIO 

Há um controle de utilização do laboratório e dos equipamentos, realizado através de livros de registro de 
utilização durante as aulas. 
O horário de utilização dos laboratórios é estabelecido no início de cada semestre e conta com o auxílio de 
técnicos de laboratório que realizam a manutenção dos equipamentos diariamente e preparação das aulas. 

 
Legenda: 
 PG pós-graduação; G graduação; EM ensino médio completo; EF ensino fundamental completo. 
 RT regime de trabalho 

 
    

Laboratório Área Localização 

LABORATÓRIO DIDÁTICO DE ANÁLISES 

CLÍNICAS 
103 m2 CMS 

 
FICHA DE LABORATÓRIO 

LABORATÓRIO DE: Laboratório Didático de Análises Clínicas 
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FICHA DE LABORATÓRIO 

LABORATÓRIO DE: Laboratório Didático de Análises Clínicas 
Área (m2): 62 Capacidade: 25 pessoas 

EQUIPAMENTOS (essenciais para o funcionamento) 

Descrição Qtde. 

Agitador de tubo (Vortex) 03 

Agitador Kline c/ Timer (Biomixer – mod. TS2000A-VDRL – Shaker) 01 

Ar condicionado 03 

Autoclave (Phoenix – mod. AV 18) 01 

Autoclave (Phoenix Luferco – mod. AV 30) 01 

Balança semi-analítica (Gehaka – mod. BK 1000 II) 01 

Banho Maria 4 bocas (Quimis – mod. Q-334-24) 01 

Banho Maria (Fisaton) 01 

Barrilete de PVC 10 L 01 

Barrilete de PVC 30 L 01 

Bico de Bunsen 16 

Centrífuga (Centribio – mod. 80-2B – série 005 e 013)  02 

Centrífuga de Microhematócrito ( Centribio – mod. H-240) 01 

Destilador (Quimis – mod. Q-341) 01 

Espectrofotômetro (Biospectro – mod. SP-22) 02 

Estufa de Cultura (Fane/Orion – mod. 502/C-LT) 01 

Estufa p/ Esterilização e Secagem  (Icamo - mod. 1) 01 

Estufa p/ Esterilização e Secagem  (Odontobrás - mod. E.L. 1.4) 01 

Exaustor/ventilador  02 

Forno microondas (CCE – mod. 200E) 01 

Homogeneizador de Tubo (Phoenix – mod. AP-22 – série 7825) 01 

Leitor de Elisa (Tp-Reader) (Termo Plate – série 450804156) 01 

Microscópio binocular (Marte – mod. MRJ-03 10X) 20 

pHmetro (Marte – mod. MB-10 – série 12984/704) 01 

Purificador de água (Latina) 01 

Refrigerador Biplex (Consul – mod. CRD36) 01 

Refrigerador Degelo seco ( Consul) 01 

Refrigerador Pratice (Consul – mod. 340) 01 

Relógio Multimarcador de Tempo Digital (Benfer do Brasil – mod. 070) 01 

Termoplate (TP-Reader) 01 

Thermal Graphic Printer 01 

INFRA-ESTRUTURA BÁSICA (incluindo o mobiliário) 

Descrição Qtde. 

Armário de madeira revestida em fórmica c/ 02 portas, vidros e 03 prateleiras 01 

Armário suspenso de madeira revestida em fórmica c/ 06 portas e 01 prateleira 01 

Balcão de MDF revestido c/ fórmica c/ 08 gavetas 01 

Balcão móvel de madeira revestida em fórmica c/ 02 gavetas e 02 portas 01 

Bancada de granito  02 

Bancada de granito c/ 01 gabinete de madeira revestida em fórmica c/ 10 portas  01 

Bancada de granito c/ 01 gabinete de madeira revestida em fórmica c/ 05 portas e 11 gavetas 01 

Bancada de granito c/ 01 pia de inox e 01 torneira 03 

Bancada de granito c/ 08 entradas de água, 08 entradas de gás, 04 cubas peq. de inox, 01 
suporte de madeira revestido c/ fórmica c/ instalação elétrica, 16 guarda volume, 01 gabinete 
de madeira revestida em fórmica com tampo de granito, 03 portas, 01 cuba em inox e 02 
torneiras 

02 

Banqueta 49 

Banqueta de alumínio giratória 01 

Braçadeira p/ coleta sanguínea 02 

Cadeira 10 

Cadeira c/ apoio p/ coleta sanguínea 02 

Estante de aço c/ 05 prateleiras 01 

Gaveteiro de madeira revestida em fórmica c/ 03 gavetas 02 

Lâmpada 10 

Luminária 08 

Luz de emergência 03 

Mesa de madeira revestida em fórmica 01 

Mesa de MDF 02 

Papeleira 06 

Pia 03 

Saboneteira 05 

Suporte p/ álcool gel 05 
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FICHA DE LABORATÓRIO 

LABORATÓRIO DE: Laboratório Didático de Análises Clínicas 
Vaso sanitário 03 

VIDRARIAS e MATERIAIS 

Descrição 

Adaptador de agulhas Vacutainer ,agulha e alça de platina, alça de Drigalski, agulha descartável (medida 
variada), agulha Vacutainer, bandeja p/ coloração, bastão de vidro,  tubo capilar tubo, capilar c/ 
microhematócrito, coprotest, espátula de aço, espátula de plástico, Erlenmeyer (volume variado), fita de 
urina, latinha p/ coleta de fezes, funil de vidro analítico, garrote, lâmina de vidro lisa, lamínula, micropipeta 
(volume variado e fixo), óculos de segurança, pinça de aço, pinça de madeira p/ tubo de ensaio, pipeta de 
vidro graduada (volume variado), pipeta Pasteur descartável, macropipetador 1 a 100 mL, placa de Petri de 
vidro e descartável, placa de Kline (VDRL), pipeta de Westergreen, ponteira para micropipeta, proveta 
(volume variado), seringa (volume variado), suporte p/ micropipeta, suporte p/ pipeta, suporte p/ tubo, 
Swab, termometro, timer, tubo de ensaio (c/ e s/ rosca – volume variado), tubo p/ coleta sanguínea, cubas 
de vidro com tampa. 

AMOSTRA MICROBIANA 

Descrição 

 

CALDO e MEIO de CULTURA 

Descrição 

Agar Sabouraud , Caldo Mueller Hinton, Caldo Uréia, Agar Mueller Hinton, Meio BHI, Meio Bile Esculina, Meio 
Citrato, Meio Cled, Meio Fenilalanina, Meio Mac-Conkey, Meio Manitol, Meio Rugai modificado (sem sacarose), 
Meio SIM, Meio SS, Meio Tetrationato, Meio TSB, Meio TSI, Meio Verde brilhante 

DISCO ANTIBIOGRAMA 

Descrição 

Àcido nalidixico, ampicilina, amoxicilina, Ácido Clavulânico + Amoxicilina, Azitromicina, Bacitracina, Cefalotina, 
Clindamicina, cCoranfenicol, Eritromicina, Estreptomicina, Gentamicina, Norfloxacina, Optoquina, Penicilina G, 
Polimixina B, Rifampicina, Sulfonamidas, Tetraciclina, Vancomicina 

KIT 

Descrição 

Proteína C-Reativa – PCR látex, Reação de aglutinação para o fator reumatóide – látex, Imunoenzimático para 
teste de gravidez – HCG ELISA, Coloração de Gram, Detecção da mononucleose infecciosa (EBV) – 
Hemaglutinação, detecção de HIV – ELISA, Detecção de sangue oculto nas fezes, Detecção de toxoplasmose, 
Determinação de ácido úrico, Determinação de albumina, Determinação de amilase, Determinação de 
bilirrubina, Determinação de cálcio, Determinação de colesterol total (enzimático), determinação de 
creatinina, Determinação de ferro, Determinação de gama GT, Determinação de glicose, Determinação de 
LDL- Colesterol, Determinação de proteína na urina, Determinação de TGO, Determinação de TGP, 
Determinação de triglicérides, Determinação de uréia, Determinação qualitativa e quantitativa de anti-
estreptolisina O (ASO) – ASO látex, Determinação de HDL-colesterol, VDRL (floculação). 

REAGENTE 

Descrição 

Corante azul de lactofenol, Corante Giemsa, Lugol concentrado, Descolorante, Fucsina fenicada, Liquido de 
Tuerck, Liquido de Drabkin, Metabissulfito, Hidrossulfito de sódio, Azul de cresil brilhante, Fluoreto, Brometo 
de etidio, Solução tampão, citrato de sódio, Corante Leishman, Corante May-Grunwald, OG-36, Hematoxilina 
de Harrys, EA-36, Xilol. 

 

ÁREAS ACADÊMICAS ATENDIDAS 

Áreas das Ciências Profissionalizantes (Disciplinas: Toxicologia Analítica; Parasitologia Clínica; Hematologia e 
Citologia Clínica; Imunologia Clínica; Microbiologia Clínica; Bioquímica e Enzimologia Clínica) 

 

RESPONSÁVEL 
FORMAÇÃO 

CARGO/FUNÇÃO RT 
PG G EM EF 

Thiago Lima  X   Técnico 30h 

Prof. Dr. Daniel Cordeiro Sivieri 
 

X    
Docente coordenador do 
laboratório de Análises 

Clínicas 
 

POLÍTICA DE USO DO LABORATÓRIO 

Há um controle de utilização do laboratório e dos equipamentos, realizado através de livros de registro de 
utilização durante as aulas. 
O horário de utilização dos laboratórios é estabelecido no início de cada semestre e conta com o auxílio de 

técnicos de laboratório que realizam a manutenção dos equipamentos diariamente e preparação das aulas. 

Legenda: 
 PG pós-graduação; G graduação; EM ensino médio completo; EF ensino fundamental completo. 
 Regime de trabalho 
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Laboratórios de Informática 

CAMPUS I – VILA ALPES  

A estrutura de servidores está configurada com três computadores como servidores dos seguintes 

serviços: E-mail; FTP; Internet; Firewall. 

Todos servidores estão equipados com Sistema Operacional Linux. 

Laboratório 1 - 100 m2 

Equipamentos / Materiais Quantidade 

 Microcomputadores AMD Duron 1 GHz, 128 MB memória RAM, HD 20 GB, Monitor 

15” 

36 

Impressora Epson LX-300 1 

ar condicionado 30.000 BTU  2 

CAMPUS II – MIGUEL PETRONI 

A estrutura de servidores está configurada com três computadores como servidores dos seguintes 

serviços: E-mail; FTP; Internet; Firewall. 

Todos servidores estão equipados com Sistema Operacional Linux. 

Laboratório 1 (sala A5-1) - 101 m2 

Equipamentos / Materiais Quantidade 

Microcomputadores AMD Sempron 2.3GHz, 256 MB memória RAM, HD 40 GB, 

Monitor 17” 

24 

Impressoras jato de tinta Epson R-200 2 

Scanner 1  

Ar condicionado 24.000 BTU 2 

Laboratório 2 (sala A5-3) -  73 m2 

Equipamentos / Materiais Quantidade 

Microcomputadores AMD Sempron 2.3GHz, 256 MB memória RAM, HD 40 GB, 

Monitor 17” 

24 

Ar condicionado 30.000 BTU 1 

Laboratório 3 (sala A5-9) - 101 m2 

Equipamentos / Materiais Quantidade 

Microcomputadores AMD K6 II 450 MHz, 32 MB memória RAM, HD 4.3 GB, Monitor 

14” 

31 

Ar condicionado (24.000 e 30.000 BTU) 2 

Laboratório 4 (sala A5-12) - 101 m2 

Equipamentos / Materiais Quantidade 

Microcomputadores AMD Duron 950 MHz, 128 MB memória RAM, HD 20 GB, 

Monitor 15” 

35 

Ar condicionado 24.000 BTU 2 

Laboratório 5 (sala A5-6) - 73 m2 

Equipamentos / Materiais Quantidade 

Microcomputadores Celeron de 2.26 GHz, 256 MB memória RAM, HD 40 GB, 

Monitor 15” 

24 
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Ar condicionado 30.000 BTU 1 

Laboratório 6 (sala A5-4) - 50 m2 

Equipamentos / Materiais Quantidade 

Microcomputadores Celeron de 1.7 GHz, 256 MB memória RAM, HD 20 GB, 

Monitor 14” 

10 

Impressoras Epson LX-300 3 

Ar condicionado 24.000 BTU 1 

Laboratório 7 (sala A5-2) - 50 m2 

Equipamentos / Materiais Quantidade 

Microcomputadores AMD Duron 1.8 GHz, 256 MB memória RAM, HD 20 GB, 

Monitor 14” 

18 

Ar condicionado 24.000 BTU 1 

Observações 

Em termos de Sistema Operacional, existem quatros laboratórios (2, 5, 6 e 7) no campus II equipados 
com Sistema Linux, distribuição Kurumin – versão 5.0, e plataforma Windows, XP e 98. Os demais apenas 
com a plataforma Microsoft. A justificativa para utilização do Linux como Sistema Operacional e ambiente 
de desenvolvimento é devido ao crescimento de utilização dos desenvolvedores e por exigências do 
mercado na utilização de ferramentas chamadas de domínio público.  

Em termos de aplicativos tais como: editores de textos, planilhas, banco de dados, apresentadores, 
compiladores, necessários nos dois primeiros anos do Curso, estão definidos pelo Office da Microsoft e os 
compiladores gratuitos de Pascal e C. 

ÁREAS ACADÊMICAS ATENDIDAS 

Área de Ciências Exatas (Disciplina: Computação Aplicada à Farmácia) 

RESPONSÁVEL 
FORMAÇÃO 

CARGO/FUNÇÃO RT 
PG G EM EF 

     
Responsável pelos 

Laboratórios 
40h 

William Roberto Procópio Saldanha     Técnico 40h 

Adriano José Tambelini     Técnico 40h 
Bruno Collaneri Olmo     Técnico 40h 
Jean Carlos Machado     Técnico 40h 
Flávio Scapolan     Técnico 40h 
João Paulo Poleto     Técnico 40h 
Bruno Carlos da Cruz     Estagiário  

Luis Alberto Botega     Estagiário  

Matheus Augusto Dias     Estagiário  

 Legenda: 
 PG pós-graduação; G graduação; EM ensino médio completo; EF ensino fundamental completo. 
 RT regime de trabalho 
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7.3.2 Coordenação dos laboratórios 
 

Os laboratórios têm a coordenação geral do Prof. Dr. Luís Roberto Paschoal e contam 

ainda, para a sua manutenção e apoio logístico, com os técnicos e técnicas: Thiago Souza 

Lima Cobra, Ana Claudia Martins Dias e Lucilaine de Cássia Alcaide. 

 
 
7.3.3  Laboratórios didáticos especializados 
 

Os laboratórios didáticos especializados que atendem o curso de Biomedicina são: 

 

ALMOXARIFADO 

LABORATÓRIO BIOTECNOLOGIA E GENÉTICA 

LABORATÓRIO DE ANATOMIA I 

LABORATÓRIO DE ANATOMIA II 

LABORATÓRIO DE MICROBIOLOGIA E IMUNOLOGIA 

LABORATÓRIO DE MICROSCOPIA II 

LABORATÓRIO DIDÁTICO DE ANÁLISES CLÍNICAS 

LABORATÓRIO MULTIDISCIPLINAR I 

LABORATÓRIO MULTIDISCIPLINAR III 

 

 

Os Laboratórios Didáticos Especializados são utilizados para ministrar aulas práticas, 

com a finalidade de facilitar o acesso a material didático e equipamento, incrementando a 

aprendizagem. Os espaços dispõem de equipamentos, materiais, mobiliários, recursos e 

suprimentos específicos para o desenvolvimento dos conteúdos propostos pelo projeto do 

curso. Há uma preocupação em prestar apoio técnico especializado em cada laboratório 

particularmente na utilização desses espaços com especial atenção na segurança de seus 

usuários. Há a obrigatoriedade de utilização de uniformes e equipamentos de proteção 

individual, quando necessário, além de uma política de manutenção preventiva e preditiva 

voltada à adequação dos equipamentos e insumos. São disponibilizados para os estudantes, 

mesmo fora do horário de aula, com agendamento prévio. Estão preparados para o 

desenvolvimento das atividades pedagógicas e estruturados para o trabalho individual e 

coletivo, possibilitando o exercício das habilidades e competências para a formação do 

egresso em Farmácia.  

A descrição dos laboratórios, área e localização, está apresentada nos quadros a 

seguir:  
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•Laboratórios Multidisciplinar I e Sala dos técnicos (A3-2, 66 m2) e III (Complexo 

Multidisciplinar de Saúde, 56 m2) - armários horizontais e verticais, com portas e gavetas; 

duas bancadas duplas centrais de granito com gabinete, cubas fundas de inox; cubas 

pequenas de inox ao longo das bancadas, entradas de água, entradas de gás ligadas a bicos 

de Bunsen, suportes de madeira e instalações elétricas; chuveiros e lava-olhos; papeleiras; 

quadros brancos e equipamentos como balanças analíticas, estufas, centrífugas, pHmetros, 

freezer, destilador com barrilete, vidrarias. Este laboratório atende as diversas disciplinas do 

curso tais como: Farmacocinética e Farmacodinâmica, Química Geral e Inorgânica, Química 

Analítica e Instrumental, Físico Química Aplicada à saúde, Bioquímica Estrutural e Metabólica, 

Fisiologia Humana. 

 

• Laboratório de Microscopia II, localizado CMS possui bancadas com tubulação 

elétrica; armários horizontais e verticais de madeira ou de aço e vidro para laminários 

permanentes e de reposição de Citologia, Histologia, Embriologia, Genética, Microbiologia, 

Patologia; gabinetes de aço com tampo de granito, cubas de inox, com portas e gavetas para 

armazenamento de lâminas e lamínulas, material de limpeza e descarte; barriletes com água 

destilada; saboneteiras e papeleiras. Materiais e equipamentos como microscópios, lupas, 

televisão, micrótomo, câmera digital, banquetas, divisórias para provas, guarda-volumes, 

quadro branco, tela branca de projeção, ventilador, luminárias e luz de emergência estão 

distribuídos nesses Laboratórios. Este laboratório atende as diversas disciplinas do curso tais 

como: Patologia Geral, Parasitologia, Citologia, Histologia e Embriologia. 

 

• Laboratório de Biotecnologia e Genética – 50m2, Bloco A3-7, é composto por duas 

bancadas de granito com tubulação elétrica e gabinete com portas, entrada para gás ligadas a 

bicos de Bunsen, cubas fundas de inox nas bancadas, além de banquetas ao redor; pia com 

gabinete e duas cubas fundas de inox para limpeza do material; duas papeleiras e 

saboneteira; bancadas na lateral com gabinetes para acomodar os diversos equipamentos; 

quadro branco; ventilador e luminárias. Os equipamentos e materiais incluem capela de fluxo 

laminar horizontal, centrífugas, cubas para eletroforese e fonte, termociclador (PCR), 

transiluminador, vortex, micro-ondas, estufa de cultivo bacteriano, de esterilização e secagem, 

uma geladeira, entre outros. Este laboratório atende as diversas disciplinas do curso tais 

como: Genética, Imunologia, Análises Clínicas, Microbiologia Geral.   

 

• Laboratório de Microbiologia e Imunologia – 50m2, Bloco A3-8, é composto por duas 

bancadas de granito que incluem tubulação elétrica, entrada para gás ligadas a bicos de 
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Bunsen, cubas fundas de inox nas bancadas, gabinete em madeira e banquetas ao redor; 

guarda-volumes; armário de aço com prateleiras e portas; balcão em MDF com gavetas e 

portas; quadro branco; gabinete em MDF com tampo em MDF e cuba de inox, usado para 

limpeza do material; saboneteira e papeleira. Possui equipamentos e materiais como 

autoclaves verticais, três contadores de colônias, estufas de crescimento de bactérias, de 

fungos e de CO2; geladeira freezer duplo; liquidificador; materiais diversos e meios de cultura. 

Este laboratório atende as diversas disciplinas do curso tais como: Imunologia, Microbiologia 

Geral, Controle de Qualidade, Análises Clínicas. 

 

COMPLEXO MULTIDISCIPLINAR DE SAÚDE – CMS  

 

• Laboratório de Anatomia I - 60 m2 (CMS), possui uma pia grande de granito com 

cinco cubas de inox e gabinete contendo vinte portas; armários para armazenamento de peças 

sintéticas; seis mesas em aço inox com banquetas de madeira; mesa e cadeira do docente; 

quadro branco; sistema de exaustores e dois ventiladores. O Laboratório armazenada diversas 

peças sintéticas e dá acesso às Salas de Material Orgânico 1 e 2, de 20 m2, que contêm 

materiais orgânicos armazenados em dois tanques, além de um tanque em inox para lavagem 

de peças anatômicas. Há também acesso à Sala de Material Orgânico 3, de 2,5 m2, com 

peças orgânicas acondicionadas em formol em 12 caixas de utilidades e aos Sanitários 

Feminino e Masculino.  

 

• Laboratório de Anatomia II - 101 m2, (CMS), possui uma pia com cinco cubas de inox 

e gabinete com doze portas; armários para armazenamento de peças sintéticas; oito mesas 

em aço inox localizadas no centro do Laboratório; mesa e cadeira do docente; bancos de 

madeira; dois ventiladores; dois quadros brancos; uma tela de projeção e uma maca de aço 

inox para transporte de material. Neste Laboratório encontram-se armazenadas diversas 

peças sintéticas.  

 

Laboratório Didático de Análises Clínicas: Possui equipamentos como Agitador de tubo, 

Agitador Kline c, Timer, Ar condicionado, Autoclave, Autoclave, Balança semi-analítica, Banho 

Maria 4 bocas, Banho Maria, Barrilete em PVC, Bico de Bunsen, Centrífuga, Centrífuga de 

Microhematócrito, Destilador, Espectrofotômetro, Estufa de Cultura, Estufa p/ Esterilização e 

Secagem, Estufa p/ Esterilização e Secagem , Exaustor/ventilador, Freezer, Homogeneizador 

de Tubo, Leitor de Elisa, Microscópio binocular, Microscópio trinocular  + Canhão de 

Reprodução  + Adaptador, pHmetro, Refrigerador Biplex, Refrigerador Degelo seco, 

Refrigerador Pratice, Relógio Multimarcador de Tempo Digital, Termoplate, Thermal Graphic 
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Printer. Este laboratório atende as diversas disciplinas do curso tais como: Análises Clínicas I 

e II, Parasitologia Clínica e Estágio Supervisionado I, II e III. 

 

 

• Almoxarifado: Possui Exaustor/ventilador (Ventisol), Desumificador de ar (ARSec 160 

– ref. 15.00.01), Armário em MDF c/ 02 portas, Escada de alumínio c/ 07 degraus, Luminária, 

Prateleira de madeira c/ 05 divisórias e 04 prateleiras. Atende o curso no armazenamento e 

estoque de matérias primas. 

 

É prioridade no curso de Biomedicina manter a excelência em relação ao atendimento 

dos estudantes nos Laboratórios. Para isso, há, institucionalmente, uma preocupação em 

prestar apoio técnico especializado nos laboratórios, possibilitando sua adequação para o 

desenvolvimento das atividades pedagógicas e estruturado para o trabalho individual e 

coletivo. A infra-estrutura é adequada para o desenvolvimento do curso, apresentando salas 

amplas, arejadas e iluminadas; espaços que facilitam a integração multidisciplinar. As 

condições de acesso para pessoas com deficiência/ ou mobilidade reduzida são facilitadas 

pela existência de rampas, elevador, banheiros adaptados e estacionamento exclusivo. Todos 

os laboratórios seguem normas de funcionamento, utilização e segurança, indicados nos 

próprios laboratórios e nos seus respectivos manuais.  

Os laboratórios têm o apoio de técnicos para a organização, preparação de material, 

além do acompanhamento no processamento de insumos durante as aulas nos laboratórios, 

garantindo a segurança de seus usuários. 

Os laboratórios didáticos especializados para o ensino de graduação em Farmácia têm 

normas de funcionamento, utilização e segurança, com quantidade de equipamentos 

adequada aos espaços físicos e à relação de estudantes que os utilizam. 

 

 -  Laboratório Didático de Análises Clínicas 

 

O Laboratório Didático de Análises Clínicas atende o Curso de Farmácia para as 

disciplinas de Análises Clínicas I e II, parasitologia Clínica e Estágio Supervisionado IV. Conta 

com auxílio de docentes especialistas em Análises Clínicas e um técnico de Laboratório 

formado em Biomedicina. 
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7.4 Avaliação Institucional 
 

O Plano de Avaliação Institucional, que realiza avaliações de forma continuada, 

buscando aperfeiçoamento e atualização, tem como objetivos fundamentais: 

 

I. gerar subsídios e instrumentos para o aperfeiçoamento do planejamento e da gestão 

do desenvolvimento institucional da UNICEP; 

II. permitir a identificação e análise dos pontos fortes e das deficiências institucionais, 

contribuindo para a implementação das necessárias correções de seu plano de 

desenvolvimento; 

III. estimular e contribuir para a promoção do nível de qualidade dos serviços educacionais 

oferecidos pela Instituição; 

IV. desenvolver e consolidar internamente uma cultura de avaliação permanente. 

 

No desenvolvimento do Plano de Avaliação da UNICEP, o foco essencial é a análise da 

congruência entre as diferentes funções, áreas e atividades acadêmicas existentes e a missão 

definida pela Instituição para si própria. 

O procedimento não almeja realizar a avaliação a partir do pressuposto de que a 

definição corrente da missão institucional é ou não realista, é ou não completa e satisfatória, 

mas chegar a essa conclusão ao final do trabalho e, dessa maneira, poder, com segurança e 

fundamento, ratificá-la, propor elementos que levem a sua especificação ou, se couber, 

implementar modificações. 

O processo adotado para chegar a essas conclusões envolve um amplo conjunto de 

estudos e um trabalho constante de discussão interna conjunta de resultados e de tendências 

detectadas, conduzindo progressivamente a uma plena autoconsciência institucional, elemento 

indispensável para fundamentar qualquer propósito de mudança ou aperfeiçoamento. 

A lógica deste procedimento é a de desenvolver, com os instrumentos básicos aceitos e 

reconhecidos pelos mais respeitados sistemas contemporâneos de avaliação institucional,  

uma análise compreensiva que, garantindo a obtenção de resultados objetivos e comparáveis, 

capte  os esforços e tendências em ação na UNICEP  e expresse adequadamente a visão que 

a instituição tem de si própria e de suas aspirações.  

A avaliação institucional da UNICEP considera duas grandes dimensões institucionais, 

as básicas e as estratégicas, e em cada uma delas, procede-se à análise de ampla 

diversidade de itens. 
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A análise das dimensões básicas compreende o exame dos seguintes pontos: 

I. Cursos: currículos, administração acadêmica, corpo docente, corpo discente, seleção 

e fluxo dos alunos; 

II. Serviços oferecidos aos estudantes: condições de aprendizagem, programas 

especiais e acompanhamento de egressos; 

III. recursos humanos e gestão de pessoal; 

IV. recursos e gestão financeira; 

V. infra-estrutura física, instalações e gestão de serviços gerais; 

VI. organização, direção e planejamento; 

VII. integridade e transparência; 

VIII. missão e objetivos. 

A análise das dimensões estratégicas tem como foco a avaliação do nível de 

integração da Instituição com seu contexto, da autoconsciência da missão e da 

compatibilidade entre recursos/condições e a visão e desenvolvimento projetados. O que se 

busca é a identificação e caracterização do “ambiente externo relevante” e a identificação das 

oportunidades que oferece ou pode oferecer, bem como das ameaças correntes ou em 

potencial. Isso feito, torna-se possível um juízo objetivo sobre a necessidade de estabelecer ou 

redesenhar a rede de relações institucionais existente, para cultivar ou monitorar o ambiente e 

dar conta das necessidades estratégicas de ordem acadêmica e de planejamento. Para tanto, 

são considerados e examinados os seguintes aspectos: 

I. integração com o contexto: caracterização de áreas críticas, utilização otimizada das 

competências e recursos institucionais, existência e adequação das prioridades institucionais; 

II. fixação dos objetivos, estratégias e metas do desenvolvimento acadêmico e do 

planejamento institucional. 

A execução do Plano de Avaliação Institucional da UNICEP, para obter êxito, conta com a 

participação ativa de todos os segmentos da comunidade acadêmica. Para tanto, ele se 

reveste de características de um modelo aberto a novas contribuições e despido de qualquer 

intuito punitivo, orientado exclusivamente no sentido do contínuo aperfeiçoamento qualitativo 

da Instituição, com a definição e a implementação de medidas que contribuem de modo 

positivo para a elevação dos níveis de realização das atividades, para o aperfeiçoamento e 

capacitação permanentes dos atores institucionais e para a identificação e superação dos 

obstáculos. 

A execução do Plano Avaliação Institucional é de responsabilidade do Núcleo de 

Avaliação Continuada que, para garantia do uso imediato dos resultados obtidos, funciona 
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diretamente subordinada à Diretoria da UNICEP.  

O primeiro trabalho do Núcleo foi a definição e a implementação de um processo de 

sensibilização da comunidade acadêmica, mediante a divulgação intensiva do Plano e de suas 

finalidades e objetivos, e o incentivo para a constituição de grupos de trabalho que se 

incumbiram do desenvolvimento das atividades planejadas. 

A segunda fase do trabalho foi a da discussão e preparação dos instrumentos a serem 

utilizados para o diagnóstico e monitoramento institucional, a partir da proposta desenvolvida 

pela Comissão, visando permitir: 

I. avaliação dos planos de ensino das disciplinas pelos colegiados de cursos; 

II. auto-avaliação docente; 

III. avaliação dos docentes pelo alunado; 

IV. avaliação discente pelos professores; 

V. avaliação docente pelas coordenadorias; 

VI. avaliação da administração acadêmica básica e das condições materiais de 

execução das atividades de ensino pelos docentes; 

VII. avaliação da administração acadêmica, das condições materiais de desenvolvimento 

dos cursos e dos serviços de apoio pelos alunos; 

VIII. avaliação das atividades de pesquisa e de extensão; 

IX. avaliação da integração com o entorno institucional; 

X. avaliação do destino e desempenho profissional dos egressos. 

 

Os resultados obtidos a partir da aplicação de cada um desses instrumentos foram 

analisados, criticados, compatibilizados, integrados num documento discutido pelo universo 

dos envolvidos no processo avaliativo, que, encaminhado para conhecimento e análise da 

administração superior, foi submetido à aprovação pelos colegiados superiores da Instituição, 

condição indispensável para dele fazer um privilegiado instrumento de gestão acadêmica. 

 

 
 
7.4.1 Auto-Avaliação 
 

O processo de auto-avaliação da UNICEP segue a orientação da Lei 10.861/2004, que 

instituiu o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior – SINAES, com o objetivo de 

assegurar o processo nacional de avaliação das instituições de educação superior, dos cursos 

de graduação e do desempenho acadêmico de seus estudantes, definindo, no Art. 11, em que 

cada instituição de ensino superior deve constituir Comissão Própria de Avaliação (CPA), que 
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segue em anexo (anexo IX). 

A UNICEP orientando-se pela legislação em questão, instituiu sua Comissão Própria de 

Avaliação Institucional (CPA), através da Portaria N° 001/2004.  Esta CPA tem o objetivo de 

promover a avaliação institucional tendo como foco as dimensões estabelecidas pela Lei n° 

10.861/04 que garantem, simultaneamente, a unidade do processo avaliativo em âmbito 

nacional e a especificidades de cada instituição em relação:  

 

I. A missão e o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI).   

II. A política para o ensino, a pesquisa, a pós-graduação, a extensão e as 

respectivas formas de operacionalização, incluídos os procedimentos 

para estímulos ao desenvolvimento do ensino, à produção acadêmica e 

às atividades de extensão. 

III. A responsabilidade social da instituição, considerada especialmente no 

que se refere à sua contribuição em relação à inclusão social, ao 

desenvolvimento econômico e social, à defesa do meio ambiente, da 

memória cultural, da produção artística e do patrimônio cultural. 

IV. A comunicação com a sociedade. 

V. As políticas de pessoal, as carreiras do corpo docente e do corpo técnico-

administrativo, seu aperfeiçoamento, desenvolvimento profissional e suas 

condições de trabalho. 

VI. A organização e gestão da instituição, especialmente o funcionamento e a 

representatividade dos colegiados, sua independência e autonomia na 

relação com a mantenedora, e a participação dos seguimentos da 

comunidade acadêmica nos processos decisórios. 

VII. A infra-estrutura física especialmente a de ensino e pesquisa, biblioteca, 

recursos de informação e comunicação. 

VIII. Ao planejamento e avaliação, especialmente dos processos, resultados e 

eficácia d auto-avaliação institucional. 

IX. Às políticas de atendimento aos estudantes. 

X. A sustentabilidade financeira, tendo em vista o significado social da 

continuidade dos compromissos na oferta da educação superior. 

 

Cabe à Comissão Própria de Avaliação Institucional (CPA) responsabilizar-se pela 

condução dos processos de avaliação interna da UNICEP, de sistematização e de prestação 

das informações solicitadas pelo INEP.  
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A proposta de auto-avaliação da CPA da UNICEP está em consonância com a 

comunidade acadêmica, os conselhos superiores da Instituição e a legislação vigente.  A CPA 

tem, em sua composição, a representação de todos os segmentos da comunidade acadêmica, 

e também, da sociedade civil organizada.  A CPA é composta por um presidente, escolhido 

pelo diretor da instituição; por um membro docente; dois membros discentes; um membro da 

sociedade civil organizada; dois membros do setor administrativo da instituição.   

Os cursos da UNICEP também são avaliados semestralmente, através de ações de 

avaliação institucional realizados pelo Núcleo de Avaliação Continuada, NAC – ASSER, 

mantido pela Associação das Escolas Reunidas. Segundo este plano, elaborado nos moldes 

do PAIUB (Programa de Avaliação Institucional das Universidades Brasileiras), a avaliação 

institucional envolve todos os serviços prestados nas atividades-fim (ensino, pesquisa e 

extensão) e nas atividades-meio (apoio técnico, operacional e administrativo). Todos os 

setores são avaliados, desde a direção geral e seus integrantes até a zeladoria e os setores de 

conservação, limpeza e segurança patrimonial.  

Na UNICEP o Programa de Avaliação Continuada tem por principais ações a 

“Avaliação de Disciplinas e Desempenho Docentes” e a “Avaliação de Qualidade do Curso de 

Graduação pelos Discentes”.  A primeira, realizada junto ao corpo discente do curso, busca 

captar a percepção dos alunos quanto a aspectos relacionados ao desempenho docente e à 

disciplina que ministra. O procedimento, realizado semestralmente através de formulários 

preenchidos pelos alunos de todos os semestres dos cursos, busca levantar informações 

referentes a todas as disciplinas da grade curricular, com ênfase em aspectos didáticos 

(objetivos das disciplinas, conteúdos curriculares, metodologias de ensino, carga horária, 

integração vertical e horizontal da grade curricular, entre outros).  Os resultados da avaliação, 

que são entregues aos professores e à coordenação, oferecem um espaço para reflexão e 

permitem um ajuste melhor das ações de implantação da proposta pedagógica, de modo a 

promover a qualidade do ensino e conseqüentemente do curso.  Esses resultados são 

discutidos entre os diretores da UNICEP, os coordenadores de cada curso e cada um dos 

professores, visando a levantar os aspectos positivos e negativos detectados através dos 

formulários. Cada docente recebe, em sua casa, pelo correio, os resultados referentes à 

avaliação do próprio trabalho. Não é propósito desta avaliação punir ou premiar os docentes 

responsáveis pelas disciplinas. Identificados os pontos fortes e pontos fracos, poder-se-á, isto 

sim, desencadear ações conjuntas visando à melhoria efetiva das condições de ensino-

aprendizagem.   

A segunda, correspondente à “Avaliação de Qualidade do Curso de Graduação pelos 

Discentes”, é realizada com os alunos do último período de cada curso com o objetivo de obter 
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a percepção do discente em relação ao serviço prestado pela UNICEP, com vistas a propor 

alternativas que possibilitem o desenvolvimento do ensino, da pesquisa e da extensão.  

 

7.4.2 Avaliação Externa  
 

A Avaliação Externa tem como referência os índices de qualidade das Comissões de 

Especialistas do MEC, para efeito de autorização ou reconhecimento de cursos, processo que 

se constitui de visitas in loco, elaboração de relatório contendo recomendações e 

acompanhamento periódico. 

 

7.5 Projetos Gerais 

  
Para que possam receber uma formação mais globalizada, os alunos do Curso de 

Biomedicina são sempre incentivados a passarem por experiências de atividades de monitoria 

de disciplinas, projetos de Iniciação Científica de forma voluntária ou com incentivo da 

instituição na forma de bolsa.  

Destaca-se ainda, o desenvolvimento do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) 

iniciado no último período e concluído no final do mesmo, que envolve a elaboração de uma 

Monografia Final que não somente proporciona ao estudante a oportunidade de ter um 

docente do Centro Universitário à disposição para orientá-lo como, ainda, a oportunidade de 

uma iniciação à pesquisa. 

Além disso, os estudantes são incentivados às atividades complementares e, também, 

a participar de projetos de extensão promovidos pela instituição e de se integrar a UNICEP 

Júnior que é um Núcleo de Consultoria Empresarial. 

 

 
 

 

 
8. HISTÓRICO INSTITUCIONAL 

 

8.1 Da Mantenedora 

 

8.1.1 Dados Básicos 
 

Denominação: Associação de Escolas Reunidas - ASSER 

CNPJ: 51.793.826/001-96 
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Sede e foro: São Carlos, Estado de São Paulo. 

Endereço: Rua Raimundo Correa, 1480, Vila Alpes 

São Carlos, SP. 

Fone/Fax: (16) – 3368-2111 

CEP 13574-300 

E-mail: asser@asser.com.br 

http://www.asser.com.br 

 

8.1.2 Histórico 
 

A ASSER foi criada em maio de 1980 com o objetivo de desenvolver ações de ensino 

em todos os níveis, em São Carlos e região, mediante a implementação de cursos e 

programas de nível fundamental, médio e superior visando formar o cidadão e o profissional, 

contribuindo para o desenvolvimento sócio-econômico e cultural da comunidade em que está 

inserida.  

Já na sua criação assumiu as Faculdades de Administração, Ciências Contábeis e 

Estudos Sociais, da Associação Brasileira de Educadores Lassalistas, transferência 

homologada pelo Conselho Federal de Educação, parecer CFE no1195/80 de 06/11/1980.   

Em 1977, na oportunidade do reconhecimento das Faculdades de Ciências Contábeis 

e Estudos Sociais, houve a integração destas IES no Centro de Ensino Superior de São 

Carlos, em 10/10/2001, com a aprovação do regimento integrado, parecer CFE nº 81024 de 

22/12/1977. 

Em 1987 passou a manter o Colégio Cidade de São Carlos, com o sistema Anglo de 

ensino.  

Em 1993, pelo processo de nº 23001.000425/93-13, a ASSER – Associação de 

Escolas Reunidas requereu ao MEC, nos termos da legislação então vigente, a criação da 

Universidade Central Paulista, via autorização, a partir do Centro de Ensino Superior São 

Carlos, que mantém na cidade do mesmo nome, na Região Central Paulista. 

Amparada pela Resolução CFE no 2/94, a ASSER pleiteou a transformação de seu 

pedido, para criação da universidade, da via da autorização para a do reconhecimento. O 

processo teve sua tramitação interrompida pela medida provisória que extinguiu o Conselho 

Federal de Educação. Com o advento da Lei nº 9.131, de 24 de dezembro de 1995, foi 

solicitada a continuidade de tramitação do referido processo. 

A Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da 

educação nacional, e, em seguida, o Decreto nº 2.306, de 19 de agosto de 1997, vieram 
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alterar o quadro para o credenciamento das IES, criando a figura dos centros universitários, ao 

lado das universidades, com graus de autonomia diferenciados. 

A transformação no Centro Universitário Central Paulista oficializou-se em 

01/10/2001, Portaria no 2148, publicada no Diário Oficial da União no 190, sessão 1, em 

03/10/2001.  

O Centro vem desenvolvendo uma política de melhoria continuada: priorizando 

titulação, capacitação e uma política de extensão com ênfase no atendimento às demandas 

sociais e práticas educativas; incentivo à pesquisa e iniciação científica, realizando o 8º 

Congresso de Iniciação Científica (CIC) e o 4o Congresso Nacional de Pesquisadores 

(CONAPE) em novembro de 2005, e a publicação do 6º volume da Revista Multiciência em 

2005, comemorativamente ao oitavo ano de existência da Revista. 

 

 

8.2 Do Centro de Ensino Superior São Carlos 

 

O Centro de Ensino Superior São Carlos foi criado em 1977, via alteração regimental, 

parecer CFE nº 81024 de 22/12/1977, na oportunidade do reconhecimento das Faculdades de 

Ciências Contábeis e Estudos Sociais, em que houve a integração destas IES no Centro de 

Ensino Superior de São Carlos. Desde então, o Centro vem ampliando suas atividades de 

ensino, pesquisa e extensão.  

Atualmente são oferecidos os cursos de graduação em Administração (habilitação 

Administração Geral), Ciências Contábeis, História (Licenciatura Plena), Pedagogia 

(Licenciatura Plena), Bacharelado em Sistemas de Informação, Turismo (ênfase em 

Ecoturismo), Matemática Computacional (ênfase em Negócios), Engenharia Elétrica, 

Engenharia de Computação, Engenharia de Telecomunicações, Engenharia de Produção, 

Fisioterapia, Nutrição, Biomedicina, Educação Física, Ciências Biológicas (Bacharelado e 

Licenciatura), Enfermagem, Direito, Letras, Arquitetura e Urbanismo, Publicidade e 

Propaganda. 

Simultaneamente às suas atividades de ensino de graduação, têm sido desenvolvidos 

programas de pesquisa, pós-graduação e extensão. 

 

8.3 Da Mantida Transformada em Centro Universitário Central Paulista – UNICEP 

 
8.3.1 Dados Básicos 
 
- Denominação: Centro Universitário Central Paulista 
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- Dependência administrativa: Instituição de ensino superior particular, integrante do Sistema 

Federal de Ensino. 

- Sede: São Carlos (SP). 

 

Unidade Miguel Petroni 

- Endereço: Av. Miguel Petroni, 5111, Santa Felícia 

         CEP: 13.570-470 

          Fone/Fax: (16)  3307-2111 

          E-mail: unicep@unicep.com.br www.unicep.edu.br

mailto:unicep@unicep.com.br
http://www.unicep.edu.br/
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9. A INSTITUIÇÃO E SUA REGIÃO DE ABRANGÊNCIA 

 
Dados geo-econômicos de São Carlos e região de abrangência do UNICEP 

 
O Centro Universitário Central Paulista – UNICEP, com sede no município de São 

Carlos, exerce atuação destacada na região central do Estado de São Paulo. A localização 

estratégica de São Carlos, seu município sede (seja em termos econômicos, sociais ou 

logísticos), faz com que suas ações repercutam diretamente nas Regiões de Governo de São 

Carlos, Araraquara, Rio Claro e Bauru. 

As ações do Centro, por conseqüência, têm impacto direto nessas regiões, o que 

permite definir como sua área de abrangência os 33 municípios que pertencem a estas 

Regiões de Governo, listados a seguir: 

 

MUNICÍPIO REGIÃO DE GOVERNO 

Américo Brasiliense Araraquara 

Analândia Rio Claro 

Araraquara Araraquara 

Barra Bonita Bauru 

Boa Esperança do Sul Araraquara 

Borborema Araraquara 

Brotas Rio Claro 

Cândido Rodrigues Araraquara 

MUNICÍPIO REGIÃO DE GOVERNO 

Corumbataí Rio Claro 

Descalvado São Carlos 

Dobrada Araraquara 

Dourado São Carlos 

Fernando Prestes Araraquara 

Ibaté São Carlos 

Ibitinga Araraquara 

Ipeúna Rio Claro 

Itápolis Araraquara 

Itirapina Rio Claro 

Jaú Bauru 

Matão Araraquara 
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Nova Europa Araraquara 

Porto Ferreira São Carlos 

Ribeirão Bonito São Carlos 

Rincão Araraquara 

Rio Claro Rio Claro 

Santa Ernestina Araraquara 

Santa Gertrudes Rio Claro 

Santa Lúcia Araraquara 

Santa Rita do Passa Quatro São Carlos 

São Carlos São Carlos 

Tabatinga Araraquara 

Taquaritinga Araraquara 

Torrinha Rio Claro 

 

É importante ressaltar que São Carlos dista apenas 30 km de Araraquara e cerca de 60 

km de Rio Claro, municípios sede de Regiões de Governo. Todos os demais municípios, 

independente da região de governo a que pertençam, também encontram-se localizados num 

raio de até 120 km de São Carlos. 

Além de próximos geograficamente, o acesso das comunidades destes municípios a 

São Carlos é facilitado por estradas de rodagem de qualidade indiscutível.   

 

 

 

10. ORGANIZAÇÃO DO CONTROLE ACADÊMICO 
 

O Controle Acadêmico dos alunos do UNICEP encontra-se informatizado, utilizando 

software de gestão acadêmica especialmente desenvolvido para este fim por software house 

especializada. 

O software permite todo o acompanhamento da vida do aluno, bem como a emissão de 

variados relatórios e documentos acadêmicos necessários, permitindo a estudantes, 

professores e coordenação o suporte de informações necessárias ao desenvolvimento de suas 

atividades. 

Esta ferramenta está atualmente sendo atualizada no sentido de permitir uma maior 

facilidade e agilidade na obtenção de informações, assim como para permitir que outras 

informações cheguem a professores e coordenadores. 
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11. PROGRAMA DE APOIO PEDAGÓGICO E PSICOLÓGICO 
 

11.1 Introdução 

 

Em 1998 o Centro Universitário Central Paulista - UNICEP implementou o Programa de 

Avaliação Continuada (PAC-UNICEP), nos moldes do Documento Básico do PAUB, o 

Programa de Avaliação Continuada das Universidades Brasileiras, elaborado pela Comissão 

Nacional de Avaliação do MEC.   

Fiel ao este modelo, o PAC-UNICEP tem sido o contraponto da proposta institucional 

desenvolvida pelo Centro, na busca de processos contínuos de aperfeiçoamento do 

desempenho acadêmico; uma ferramenta para o planejamento da gestão universitária; e um 

processo sistemático de prestação de contas à sociedade. 

Os resultados das avaliações sistemáticas realizadas pelo PAC-UNICEP reforçavam a 

necessidade de busca pelos docentes de subsídios que lhes possibilitassem maior 

diversificação dos procedimentos e estratégias metodológicas utilizados nos processos de 

ensino-aprendizagem, pois a grande maioria dos docentes não alcançava bons resultados, 

comparativamente aos outros itens avaliados, no tocante à “diversificação de metodologias de 

ensino”, indicação essa que levou à busca por estratégias de intervenção, relativas a 

docentes, discentes e a própria instituição escolar.  

O processo de busca envolveu discussões e reflexões sobre o estágio atual dos 

estudos sobre a formação e atuação docente e sobre o fato de que, apesar da forte tendência 

de mudança nas concepções de formação profissional  da racionalidade técnica para a 

racionalidade prática  ainda não é possível encontrar esses modelos em seu estado puro 

e/ou, como afirma MIZUKAMI et al. (2002), estabelecer rotas prefixadas e/ou construir 

ferramentas únicas e exclusivas de investigação e intervenção. Os mesmos autores afirmam 

que as ferramentas devem ser construídas em um processo, que envolva a negociação com 

os participantes, assumindo estas diferentes feições em diferentes momentos de intervenção e 

investigação. 

Buscou-se identificar estratégias de Intervenção que proporcionassem aos docentes 

oportunidades de repensarem e reformularem as suas propostas de trabalho pedagógico em 

consonância com as demandas sócio-históricas e que previssem mecanismos de incentivo, 

para que dentro de uma perspectiva de desenvolvimento profissional, buscassem aprender a 

ensinar de novas maneiras (McDIARMID, 1995: 10). Para os discentes, proporcionasse 
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oportunidades de reflexão sobre seus papéis enquanto construtores ativos de conhecimento, 

potencializando ainda mais o processo de ensino - aprendizagem.  

 

O processo resultou na proposta de implementação do Núcleo de Apoio Pedagógico 

aos Docentes e Discentes do UNICEP – NAP, aprovada em reunião ordinária do CONSELHO 

UNIVERSITÁRIO (CONSUN) da UNICEP, em 2001, com os seguintes objetivos: 

1- Com relação aos docentes: a implementação e a manutenção de espaços de 

reflexão pedagógica e de formação continuada, oferecendo suporte e ferramentas 

conceituais - metodológicas adequadas para o desenvolvimento profissional 

docente, a revisão e a reformulação das práticas educacionais e a melhoria do 

processo de ensino - aprendizagem; 

2- Com relação aos discentes: a implementação e a manutenção de espaços 

específicos para a conscientização da sua efetiva participação no processo de 

construção de conhecimento, a identificação e acompanhamentos das 

necessidades e possíveis dificuldades encontradas pelos estudantes no processo 

de ensino-aprendizagem, especialmente no tocante às formas e possibilidades de 

expressão de suas idéias e conhecimentos prévios; 

3- Com relação à instituição educacional: que esta desenvolva processos de 

aprendizagem organizacional, ou seja, que a partir da identificação de situações 

problemáticas por seus membros, haja o questionamento, a investigação e a 

reflexão envolvendo a própria instituição enquanto organização que aprende 

(ARGYRIS e SCHÖN, 1996 citados por MIZUKAMI, M. G. N. et al. , 2002). 

Na implementação do Núcleo de Apoio Pedagógico a Docentes e Discentes da 

UNICEP foram contempladas para o atendimento das necessidades de formação dos 

docentes, estratégias tradicionais juntamente com experiências de formação mais recentes.  

Entre experiências mais tradicionais foram adotadas:  

- Encontros de capacitação docente; 

- Cursos de capacitação docente; 

- Palestras de atualização e  

- Grupos de estudos teóricos e metodológicos. 

Como experiências mais recentes de formação foram contempladas:  

- Núcleo de estudos de casos: tem como objetivo a instrumentalização docente e 

discente para a utilização de casos no processo de ensino - aprendizagem, ou seja, a 
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descrição e análise de situações muito próximas da realidade, propondo problemas e 

condições freqüentemente encontradas no espaço de trabalho (FREITAS, 2000);   

- Oficinas de reflexão e ação pedagógicas: esta proposta de oficina diferencia-se das 

tradicionais na medida em que não se restringe exclusivamente ao saber - fazer. 

Constitui-se em um espaço de reflexão e ação pedagógicas centrado nos processos de 

aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser, 

objetivando a construção de ambientes presenciais de aprendizagem que promovam o 

conhecimento sob a ótica da autonomia, interatividade, cooperatividade, cognição, 

metacognição e respeito a princípios éticos e valores humanos (PUCRS, 2002); 

- Tutoria e assessoramento docente: processo pelo qual um ou mais docentes 

experientes e/ou preparados conceitual e metodologicamente em uma determinada 

área acompanham o processo de aprendizagem profissional de docentes iniciantes 

e/ou de docentes experientes que necessitem reformular a sua prática de ensino, a fim 

de subsidiar as capacidades de compreensão, análise e síntese das informações e 

idéias dos próprios estudantes e a aplicação deste conhecimento na resolução de 

problemas do cotidiano de atuação;  

- Experiências de ensino - aprendizagem: termo cunhado por MIZUKAMI et al. (2002) 

para designar um conjunto de situações estruturadas de ensino e aprendizagem, 

planejadas e implementadas pelos participantes do processo de formação continuada, 

a partir de temas de interesse individual e grupal, discutidos coletivamente. Tais 

experiências constituem-se em processos circunscritos, pois implicam ações em 

pequenos e grandes grupos de participantes ou mesmo na própria sala de aula, 

envolvendo docentes e estudantes, oriundas, em grande parte, das dificuldades 

práticas relativas à compreensão de propostas teóricas - metodológicas, componentes 

curriculares e/ou de desafios propostos pelo cotidiano escolar e as políticas 

educacionais. 

A fim de atender às necessidades de formação dos discentes, o Núcleo de Apoio 

Pedagógico a Docentes e Discentes da UNICEP adotou, de forma sistemática, as seguintes 

estratégias de formação e intervenção: 

- Cursos instrumentais: destinados ao nivelamento da formação acadêmica, como 

Português Instrumental, Inglês Instrumental, Hábitos de Estudo e outros cursos de 

interesse acadêmico; 
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- Assessoria psicopedagógica: destinado ao atendimento e a reabilitação de 

dificuldades específicas de aprendizagem de estudantes, realizadas por especialistas 

da área de Psicopedagogia; 

- Incentivo ao programa de monitoria de ensino - aprendizagem: participação efetiva de 

monitores capacitados no suporte às atividades de ensino e aprendizagem; 

- Incentivo à pesquisa de iniciação científica: há consenso entre educadores sobre a 

importância do envolvimento de discentes em projetos de pesquisa para a formação de 

valores, atitudes, competências e habilidades essenciais ao processo de construção do 

conhecimento e a efetiva participação social. 

No que diz respeito à instituição educacional, o Núcleo previu a utilização de 

mecanismos para a formação de uma cultura institucional propícia aos processos de 

aprendizagem organizacional, que implica o desenvolvimento de atividades de caráter 

construtivo - colaborativas sistemáticas, sustentadas e de efeitos a médio e longo prazo. 

Para operacionalização das ações do Núcleo de Apoio Pedagógico aos Docentes e 

Discentes da UNICEP foi destinada uma sala para sediar o mesmo, localizada na sala 6 Bloco 

A6, no Campus Miguel Petroni, e definida a equipe do mesmo, composta por docentes 

colaboradores, cuja função é a elaboração, organização, implementação e avaliação 

sistemática das atividades propostas pelo Núcleo. 

Desde sua implementação o Núcleo de Apoio Pedagógico aos Docentes e Discentes 

promoveu encontros de capacitação docente, que contaram com a presença de palestrantes 

capacitados para discussão dos temas, tais como: “Desenvolvimento Profissional Docente”, 

“Avaliação do processo de ensino – aprendizagem”, “Abordagens do processo ensino – 

aprendizagem”, “Práticas pedagógicas”, dentre outros. 

Quanto às atividades relacionadas aos discentes, o Núcleo de Apoio Pedagógico aos 

Docentes e Discentes assumiu, desde o segundo semestre de 2002, o Acompanhamento do 

Programa de Monitorias de Ensino da UNICEP; tem oferecido, desde 2004, mecanismos de 

nivelamento das condições de ensino–aprendizagem e apoio pedagógico através da oferta de 

Cursos de Revisão de Conteúdos Básicos em Matemática, Química e Língua Portuguesa; tem 

propiciado, desde o segundo semestre de 2002, o acesso dos discentes estudantes a 

atendimentos psico-pedagógicos realizados pela coordenadora do Núcleo. 

Além disso, são desenvolvidas ações no sentido de valorização da aula como um dos 

principais momentos para a construção do conhecimento; orientação para a formação de 

hábitos de estudo e incentivo para a aquisição de livros da área específica, no sentido da 
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construção de uma biblioteca particular, como também, incentivo para a utilização da biblioteca 

como local de estudo e pesquisa; utilização da Internet como recurso para o estudo, pesquisa 

e troca de informações; estímulo para a aquisição da bibliografia para pesquisa de iniciação 

científica e do Trabalho de Conclusão de Curso. 

Apesar da inegável importância das ações até então desenvolvidas pelo Núcleo de 

Apoio Pedagógico aos Docentes e Discentes da UNICEP, era inquestionável a necessidade 

deste, em especial, em relação aos discentes não se restringir aos aspectos pedagógicos.  

Situações vivenciadas por docentes e discentes no cotidiano escolar e os resultados das 

avaliações sistemáticas realizadas pelo NAC-UNICEP reforçavam a necessidade de se 

ampliar a atuação do Núcleo passando este a oferecer, também, apoio psicossocial aos 

docentes e estudantes. 

O ingresso na Universidade representa uma das etapas do processo contínuo de 

constituição da identidade, pois o individuo se depara com um novo espaço de vivência 

psicossocial: que lhe propiciará novos conhecimentos e experiências; no qual terá de assumir 

novas posturas e novas responsabilidades; terá de desenvolver novas competências e 

habilidades requeridas pelo curso pelo qual optou; estabelecerá uma nova rede de relações 

sociais, e portanto, novas identificações.   

Diante disto, a vivência acadêmica pode ser experienciada de forma construtiva ou 

conflitiva podendo, resultar em crises, que implicarão em prejuízos não só acadêmicos, mas, 

ao desenvolvimento pleno do estudante. Faz-se necessário, portanto, considerar as 

problemáticas relativas: às dificuldades pedagógicas; às relações interpessoais: estudante/ 

estudante, estudante/ docentes, estudantes/ funcionários; a postura de cada um destes atores 

no exercício de seu papel profissional; os problemas emocionais dos envolvidos no processo 

educativo e seus reflexos na vida acadêmica. 

Assumido o compromisso com o desenvolvimento pleno do individuo, as discussões  

envolvendo a coordenação do Núcleo de Apoio Pedagógico aos Docentes e Discentes da 

UNICEP e a equipe responsável pela elaboração do projeto do Curso de PSICOLOGIA a ser 

implantado pela UNICEP, resultou na proposta do Programa de Apoio Psicopedagógico e 

Psicossocial (PAPP).  

O Programa de Apoio Psicopedagógico e Psicossocial (PAPP) tem como proposta 

a oferta de várias modalidades de atendimento à comunidade da UNICEP, composta pelos 

estudantes dos diferentes cursos, docentes, funcionários e direção, pois se os problemas e 

dificuldades surgem em maior número entre os estudantes não se pode deixar de considerar 

que estes estão inseridos em um contexto do qual fazem parte, também, docentes, 
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funcionários e direção, devendo, portanto, estarem todos engajados na superação das 

dificuldades com as quais se deparam no cotidiano escolar.     

 

11.2 Objetivos 

 
O Programa tem como objetivo prestar atendimento aos estudantes, docentes, 

funcionários e familiares dos estudantes da UNICEP, em caráter preventivo, informativo e de 

orientação individual e/ou grupal.  

O Programa tem como objetivos específicos: 

 Contribuir para o desenvolvimento e processo de adaptação do estudante, numa 

concepção de intervenção que integre os aspectos emocionais e pedagógicos; 

 Fornecer aos estudantes subsídios que facilitem a integração do estudante no 

contexto universitário; 

 Realizar identificação da problemática do estudante, docente e/ou funcionário, 

orientando o mesmo e, realizando os encaminhamentos necessários para superação 

da mesma. 

 Coletar dados relativos à problemática do estudante, docente e/ou funcionário, 

identificando as áreas de maior dificuldade; 

 Sensibilizar docentes e familiares para que participem das atividades do 

Programa, considerando a importância destes agentes educativos no processo de 

desenvolvimento do estudante; 

 Realizar atendimento emergencial aos estudantes, docentes e/ou funcionários, 

envolvendo: a escuta da situação-problema; a identificação da área de dificuldade: 

profissional, pedagógica, relações inter-pessoais; fornecimento de orientações objetivas 

que minimizem sua ansiedade; 

 

11.3 Função da Equipe 

 
Considerando os objetivos propostos a equipe do PAPP tem as seguintes funções: 

 Esclarecer os estudantes, docentes, funcionários e familiares dos estudantes 

sobre as funções e objetivos do Programa; 

 Realizar o acolhimento dos estudantes, docentes, funcionários e familiares 

atuando junto aos mesmos sem tecer críticas ou julgamentos; 
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 Realizar atendimentos individuais de estudantes, docentes e/ou funcionários 

para identificação da situação-problema e de variáveis relacionadas, solicitando 

esclarecimentos, se necessário, para esclarecimento de pontos obscuros na exposição 

da situação. 

 Fornecer orientações e subsídios que possibilitem aos estudantes e aos 

profissionais a superação de suas dificuldades 

 Encaminhar estudantes e profissionais para atendimento psicológico, quando 

necessário.  

 Classificar a demanda apresentada pelos discentes entre as categorias que 

constam da Ficha de Atendimento Individual: 

1- Orientação sobre hábitos de estudo 

2- Orientação sobre a carreira e aconselhamento profissional 

3- Encaminhamento para avaliação psicopedagógica 

4- Acompanhamento psicopedagógico 

5- Atendimento emergencial e/ou triagem 

6- Encaminhamento para avaliação psicológica 

7- Encaminhamento para atendimento psicológico 

8- Encaminhamento para serviços sociais 

9- Encaminhamento para oficinas temáticas, workshops ou atividades outras 

oferecidas pela Instituição 

10- Encaminhamento para a coordenação do curso 

 Classificar a demanda apresentada pelos docentes e funcionários entre as 

categorias que constam da Ficha de Atendimento Individual: 

11- Orientação sobre a carreira e aconselhamento profissional 

12- Encaminhamento para oficinas temáticas, workshops ou atividades outras 

oferecidas pela Instituição  

13- Atendimento emergencial e/ou triagem 

14- Encaminhamento para avaliação psicológica 

15- Encaminhamento para atendimento psicológico 

16-  Encaminhar para a coordenação do curso 

 

11.4 Questões Éticas na Atuação  

 

Considerando que a atuação dos profissionais que integram, deve obedecer aos 

preceitos da Ética Profissional, o docente que atuar no Programa deverá estar sempre atento 
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para que não ocorra a confusão de papéis, pois não cabe ao docente com formação em 

psicologia realizar atendimento psicoterapêutico, nem ao docente-pedagogo o atendimento 

psico-pedagógico.  

Além disto, deve estar atento para que as seguintes questões éticas: 

 Manter sigilo sobre a identidade e problemática apresentada pelas pessoas que 

buscam o serviço; 

 Realizar os atendimentos somente e estritamente dentro do campus da UNICEP; 

 Não se envolver em discussões, omitindo opiniões favoráveis ou contrárias, sobre a 

postura de seus colegas (docentes), dos coordenadores de curso, ou quaisquer 

membros da instituição, seja no âmbito pessoal ou pedagógico; propiciando o 

acolhimento, a escuta e a reflexão sobre a questão e realizando o encaminhamento 

adequado para superação da dificuldade; 

 Não se envolver em discussões, omitindo opiniões favoráveis ou contrárias, se as 

situações-problemas foram relacionadas a questões administrativas e/ou 

financeiras com a UNICEP; orientando na busca de soluções junto aos órgãos 

competentes; 

 

11.5 Perfil da Equipe que vai atuar no PAPP 

 

 

O profissional que vai atuar no PAPP deve: 

 Estar comprometido com a proposta do Programa e com a oferta de condições que 

possibilitem o desenvolvimento pleno do individuo; 

 Estar ciente dos princípios éticos que nortearam a proposta do PAPP e de seus 

limites de atuação; 

 Ter um bom relacionamento com os estudantes; 

 Ter disponibilidade de horários para atendimentos, tendo preferencialmente, regime 

de trabalho integral; 

 Ter disponibilidade de horários e motivação para eventuais reuniões da equipe 

visando monitoramento, avaliação e possíveis reformulações para aprimoramento do 

Programa; 
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11.6 Critérios de Seleção da Equipe do PAPP 

 

 

Os coordenadores de cada curso divulgarão a proposta do Programa junto aos 

docentes, e os interessados em participar deverão agendar um horário com a coordenadora do 

PAPP para informá-la sobre a disponibilidade de horários, para que esta possa organizar a 

dinâmica de atendimento.  

 

11.7 Local de Instalação 

 

No campus da Vila Alpes foi destinada a sala anexa a sala dos docentes para a 

implementação do PAPP e no Campus da Miguel Petroni foi disponibilizada a sala 06 do Bloco 

A6.   

 

11.8 Horários de Funcionamento 

 

 9:00 às 12:00 horas    ou        8:00 às 12:00 horas 

 14:00 às 17:00 horas    ou      13:00 às 17:00 horas 

 18:00 às 21:00 horas    ou      18:00 às 22:00 horas 

 

11.9 Modalidades De Atendimentos No PAPP 

 

As sete modalidades de atendimento oferecidas pelo PAPP são:  

2- Atendimentos individuais – Devem, preferencialmente, serem pré-agendados 

com o técnico administrativo do Programa.  Para os atendimentos de emergência 

os interessados deverão comparecer, na sala destinada à realização dos 

atendimentos, nos horários de funcionamento do Programa.  

Os atendimentos individuais são os espaços onde ocorre a identificação da 

situação problema. As orientações podem ter caráter informativo, bem como podem 

estimular reflexões sobre a situação relatada, as possíveis soluções e os 

encaminhamentos, quando necessário. Inicialmente, o número de atendimentos 

não foi pré-determinado, o que poderá vir a ocorrer de acordo com a demanda de 

atendimentos. A duração dos atendimentos compreenderá o intervalo mínimo de 30 

minutos e o máximo de 60 minutos. 
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O responsável pelo atendimento deverá preencher uma Ficha de Atendimento com 

os dados gerais de identificação do estudante, docente ou funcionário (nome, data 

de nascimento, filiação, endereço),  vinculo com a IES, nº de identidade na 

instituição, data, horário do atendimento, registro da situação-problema segundo as 

categorias descritas anteriormente, e síntese do atendimento. 

Os estudantes que necessitarem de encaminhamento para atendimento 

psicopedagógico serão atendidos por estudantes do curso de especialização em 

psicopedagogia.  O encaminhamento deverá ser feito em duas vias, uma que ficará 

arquivada no PAPP e outra que será entregue no serviço para o qual foi 

encaminhado. Estes atendimentos visam desenvolver nos estudantes recursos 

adaptativos que resultem na adoção de novos hábitos de estudo e de novas formas 

de conduzir o aprendizado ao longo da formação acadêmica e do exercício 

profissional.  

 
Inicialmente, os casos que demandarem atendimento psicológico serão 

encaminhados para atendimento externo. Com a implementação do Curso de 

Psicologia, os casos que demandarem acompanhamento psicológico poderão ser 

encaminhados para a Clínica Psicológica, ficando os atendimentos sob 

responsabilidade dos técnicos de nível superior, na área de psicologia, contratados 

para coordenação e supervisão de estágios profissionalizantes que contemplem o 

atendimento psicoterapêutico.   

 

3- Orientação Profissional - A implementação do curso de psicologia, também, 

possibilitará a oferta de orientação profissional aos estudantes dos vários cursos da 

UNICEP, através de atendimentos individuais e/ou grupais, durante os estágios 

supervisionados. A atividade visa preparar o estudante para o enfrentamento de 

eventuais dificuldades vivenciadas durante o processo de formação profissional 

(exo: insatisfação com o curso, mudança de curso) e de exercício da profissão.  

 

4- Oficinas temáticas - O objetivo destas atividades, oferecidas em horário extra-

curricular, é o de possibilitar aos estudantes, docentes e funcionários, o acesso a 

um espaço de informação e reflexão sobre temas de seu interesse, além de temas 

relacionados à melhoria da qualidade de vida, e propostos pelos coordenadores 

das oficinas. Estes, serão os docentes dos diversos cursos da UNICEP que 

apresentarem disponibilidade e interesse em oferecer a atividade.  
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A participação nas oficinas é voluntária, e para participar os interessados deverão 

inscrever-se com o técnico administrativo do Programa.  O número de encontros 

em cada oficina, bem como o número mínimo e máximo de participantes deverá 

constar da proposta a ser encaminhada à coordenação do Núcleo de Apoio 

pedagógico aos docentes e discentes da UNICEP.  

Alguns temas que poderiam ser abordados nas diversas oficinas foram identificados 

durante análise das respostas dadas pelos estudantes quando da avaliação dos 

docentes, e outros se relacionam com a qualidade de vida dos estudantes, 

docentes, e funcionários e seus projetos de vida. São estes: tolerância; posturas: 

rigidez, flexibilidade, sensibilidade; respeito; limites; diferenças individuais; relações 

inter-pessoais; a escuta; empatia; capacitação permanente; negociação; 

assertividade; auto-estima; concepções e percepções das dificuldades do cotidiano 

escolar; uso indevido de drogas, prevenção de gravidezes não planejadas, bem 

como das DST/ aids; etc... 

As propostas de Oficinas temáticas deverão contemplar resumidamente: 

justificativa, objetivos, número de participantes, número de encontros, metodologia, 

cronograma, materiais utilizados, e formas de avaliação do trabalho.   

Poderão ser propostas oficinas que possibilitem o conhecimento e a identificação 

das necessidades dos estudantes e docentes, pois os dados obtidos subsidiarão 

propostas de intervenção. 

 

5- Workshops/ Palestras – O PAPP organizará em conjunto com diversos setores da 

instituição Workshops e/ou Palestras que abordem temas de interesse dos 

estudantes, docentes e funcionários. Considerando a valorização e o apoio dado 

pela Instituição para que os docentes busquem a formação continuada e a 

capacitação permanente, alguns dos temas destinados aos docentes poderão ser 

as questões relacionadas às novas metodologias de ensino e à incorporação de 

novas tecnologias ao ensino.   

Aos estudantes serão oferecidas palestras sobre direitos e deveres dos estudantes, 

palestras para esclarecê-los sobre as diversas modalidades de bolsas oferecidas 

(auxilio, iniciação cientifica, trabalho). Também serão desenvolvidas atividades 

visando à adoção de uma nova cultura relacionada ao trote,na recepção dos 

calouros, com a proposição de que os estudantes participem da organização de 

atividades a serem oferecidas na semana de recepção ao calouro. 
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Entre as atividades para recepção dos calouros poderão ser oferecidas palestras 

para orientações e esclarecimentos sobre questões acadêmicas contando com a 

participação de Coordenadores de cursos e ao menos dos docentes do primeiro 

semestre;  

 

6- Atividades Culturais – Entre as modalidades de atuação do PAPP a organização 

de atividades culturais é que a que tem como principal objetivo a integração entre 

estudantes, docentes, funcionários, direção, familiares de estudantes. Estas 

atividades incluem as diversas formas de manifestação artística: pintura, dança, 

escultura, fotografia, teatro, música, poesia, etc. Além de propiciar maior integração 

as atividades contribuirão para o aprimoramento cultural dos participantes. 

7- Atividades Esportivas – Estimular os estudantes a prática de esportes, de 

interesse dos mesmos, visando maior integração e a adoção de hábitos saudáveis, 

através da organização conjunta com o curso de educação física das atividades a 

serem oferecidas.  

 

8- Espaço de convivência – Espaço onde os estudantes, poderão se encontrar e se 

divertir com alguns jogos e/ou organizar-se para a produção de um jornal 

acadêmico, ou  outra produção  sob coordenação deles próprios. 

 

11.10 Avaliação 

 

A análise dos dados relativos à demanda e aos resultados do Programa, feita 

anualmente, subsidiará reformulações do PAPP. 

 
EQUIPE:  

Coordenação: Profa Msc. Daniela Barsotti Santos – Psicóloga 

 

Profissionais envolvidos: Profa. Camila Alessandra Matias  -  Psicóloga 

                                             Profa. Msc. Maria Cristina Braga Tagliavini  -  Pedagoga 

                                             Profa. Neisa Talarico Saia – 

 

Técnico administrativo: Marcos Alves de Almeida 
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