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1. INFORMAÇÕES GERAIS DO CURSO 

Denominação do Curso: Curso de Farmácia 

Modalidade: Educação Presencial 

Regime de matrícula: Semestral 

Tempo de integralização 8 semestres 

Carga Horária Total 
DISC. ES AC PP TCC TOTAL 

2880 880 100 160 0 4020 

Situação Legal do Curso Autorização: Reconhecimento: 

Documento Resolução CONSEPE Portaria SESu 

Nº Documento Resolução nº 40 136 

Data Documento 11/11/2003 01/03/2018 

Data da Publicação 11/11/2003 02/03/2018 

1.1 Contextualização da Região, da Universidade e do Curso. 

1.1.1 Contexto do Curso 

 Em consonância com a missão e princípios da Universidade Católica de Brasília (UCB), 

bem como na perspectiva do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), os Conselhos 

Superiores da Universidade discutiram e aprovaram o projeto de implantação do Curso de 

Farmácia da UCB. Este foi autorizado pela Resolução nº 40, de 11 de novembro de 2003, do 

Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONSEPE), iniciando as atividades da primeira turma 

em 04 de fevereiro de 2004. 

O Curso de Farmácia da UCB foi concebido para habilitar e conferir o título de 

Farmacêutico aos seus egressos, de acordo com as disposições legais constantes nas Diretrizes 

Curriculares Nacionais dos Cursos de Farmácia, aprovadas pelo Conselho Nacional de Educação. 

Em setembro de 2007, o Curso de Farmácia da UCB recebeu a visita da Comissão de 

Avaliadores do Sistema de Avaliação da Educação Superior, do INEP. O relatório dessa avaliação 

atribuiu ao curso o conceito ÓTIMO e, por essa razão, o Curso de Farmácia obteve seu 

reconhecimento pela Portaria nº 734, de 23 de outubro de 2008, emitida pelo MEC. 

No mesmo ano de sua avaliação pela Comissão de Avaliadores do Sistema de Avaliação 

da Educação Superior (SINAES), os estudantes, ingressantes e concluintes realizaram a prova do 

Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes – ENADE. Esse exame tem como objetivo aferir 

o rendimento dos estudantes dos cursos de graduação em relação aos conteúdos 

programáticos, suas habilidades e competências. Reforçando a avaliação do MEC, os estudantes 

do curso de Farmácia da UCB obtiveram média superior à nacional nos conteúdos de Formação 

Geral e Específico e, sendo assim, o curso recebeu o conceito 4. 
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Diante da constatação da necessidade de maior integração entre os cursos da 

Universidade e da premissa de que o conhecimento é entendido como um processo permanente 

de construção, a Reitoria da UCB convocou um trabalho de revisão dos projetos pedagógicos 

dos seus cursos. Esee trabalho norteou-se pelos seguintes critérios: diretrizes estabelecidas nos 

colegiados de área visando à integração vertical e horizontal dos saberes tanto na Formação 

Básica quanto na Formação Profissionalizante; atendimento à legislação brasileira pertinente à 

formação do farmacêutico generalista, porém permitindo o desenvolvimento de habilidades 

específicas por meio da inclusão disciplinas optativas. 

Atualmente, após vários anos de trabalho de reformulação e novos olhares, o Projeto 

Pedagógico do Curso de Farmácia da UCB foi novamente revisto, resultando no presente 

documento. O processo norteou-se por diversos critérios e importantes premissas pedagógicas, 

como: atendimento às Diretrizes brasileiras (Resolução CNE/CES nº 6, de 19 de outubro de 2017) 

pertinentes à formação do farmacêutico generalista; embasamento em práticas metodológicas 

centradas no estudante enquanto pioneiro de sua aprendizagem; formação de um profissional 

com competência técnica e preocupação social, ética, cultural e humana. 

Assim, o Curso de Farmácia da UCB fica organizado em um sistema de créditos e este 

Projeto Pedagógico propõe a carga horária total de 4.020 (quatro mil e vinte) horas-aula. Com 

esta atual revisão do documento, a UCB mantém seu Curso de Farmácia assentado em princípios 

legais, institucionais, filosóficos e socioculturais perfeitamente identificados com o perfil 

pedagógico de sua Mantenedora, com a Missão da Instituição e com os anseios da comunidade 

a qual está inserida. 

O curso de Farmácia, dada a necessária articulação entre conhecimentos, competências, 

habilidades e atitudes, para contemplar o perfil do egresso, tem sua formação estruturada nos 

eixos: Cuidado em Saúde; Tecnologia e Inovação em Saúde e Gestão em Saúde. Áreas que geram 

o diferencial do farmacêutico: a área assistencial, que leva o profissional a exercer ações 

específicas enquanto profissional de saúde e farmacêutico; a área tecnológica, para pesquisar, 

produzir e controlar com qualidade com vistas à melhora de processos, produtos, estratégias ou 

serviços e a área gerencial, que permite ao farmacêutico atuar em atividades administrativas, 

coorporativas e de gestão pública. As atividades em âmbitos profissionais atendem a formação 

farmacêutica voltada ao cuidado, à saúde do indivíduo, da família e da comunidade em 

consonância com o cenário sanitário e econômico nacional. Conforme recomendação das 

Diretrizes Curriculares do Curso de Farmácia, a formação do graduando em Farmácia da 

Universidade Católica de Brasília é generalista, o que contempla e abrange as áreas supracitadas.  
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No eixo Cuidado em Saúde há interface direta com a comunidade, proporcionando 

serviços básicos e fundamentais à saúde, como o acompanhamento do estado de saúde da 

população e a interpretação de exames laboratoriais diagnósticos.  

No eixo Tecnologia e Inovação em Saúde há o desenvolvimento de conhecimentos 

empregados na pesquisa, no desenvolvimento, na produção, na qualidade e na provisão de bens 

e serviços. Além disso, busca-se aplicar esses para a solução de problemas tecnológicos, 

compreendendo a introdução ou melhoria de processos, produtos, estratégias ou serviços, 

tendo repercussão positiva na saúde individual e coletiva (inovação em saúde), conforme 

Resolução CNE/CES nº 6, de 19 de outubro de 2017. Nesse eixo temos a inserção do farmacêutico 

em toda a cadeia dos produtos farmacêuticos, desde o cenário industrial, seja ele de 

medicamentos, cosméticos e/ou alimentos, com atuação na parte produtiva diretamente, 

legislativa, no controle de qualidade, na pesquisa de produtos melhores em qualidade, seja no 

acesso e no auxílio direto para utilização de tais produtos, como em farmácias e drogarias. Sabe-

se que a indústria de medicamentos e cosméticos movimenta um significativo percentual 

financeiro no cenário mundial, de forma que a presença de tais estabelecimentos traz progresso 

econômico para a região. Para que seja viável e haja o funcionamento adequado desses espaços, 

a presença do farmacêutico é obrigatória conforme legislação vigente no Brasil. Além disso, há 

também as análises clínicas, bromatológicas, genética, e a toxicológica, com a monitorização 

biológica da exposição ocupacional ou ambiental e no controle de contaminantes em produtos 

farmacêuticos. 

No eixo Gestão em Saúde desenvolve-se a formação para o processo técnico, político e 

social, conhecendo-se os serviços de saúde e as políticas públicas, no contexto sanitário 

brasileiro. 

A Universidade Católica entende, portanto, que deve formar profissionais que possuam 

conhecimentos adequados em diversas áreas de atuação do farmacêutico, por meio do 

desenvolvimento de habilidades e competências necessárias ao pleno exercício profissional e, 

principalmente, buscando uma formação generalista. Dessa forma, o Farmacêutico egresso da 

UCB, orientado pela postura ética, rigor científico, compromisso social e formação clínica, 

voltados à promoção da saúde e melhoria da qualidade de vida das pessoas, estará apto a 

cumprir as demandas na área de Saúde. 

A missão do curso de Farmácia da Universidade Católica de Brasília é a de formar 

profissionais farmacêuticos que permeiem todas as áreas pertinentes à profissão, fortalecendo 
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o papel do farmacêutico enquanto profissional de saúde, de modo a trabalhar em prol da 

prevenção, promoção, proteção e recuperação da saúde junto à sociedade. 

O processo de formação do profissional farmacêutico envolve o desenvolvimento de 

habilidades, não só no âmbito da saúde, mas também em âmbito socioemocional e político, por 

meio de metodologias que estimulem a formação crítica e reflexiva, conforme preconizado pelas 

Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Farmácia, Resolução CNE/CES nº 6, 

de 19 de outubro de 2017. O curso tem a missão de formar seus egressos por meio de 

metodologias nas quais os rigores científicos e intelectuais estão presentes, além de 

apresentarem respeito pelos princípios éticos, bioéticos e culturais do indivíduo e da 

coletividade.  

Fortalecendo a formação do profissional farmacêutico, a tríade compositora da 

Universidade (Ensino, Pesquisa e Extensão) se apresenta de modo indissociável. Ao produzir 

conhecimento, transmiti-lo e aplicá-lo junto à comunidade, o futuro profissional é estimulado a 

se desenvolver nos âmbitos profissional, social, ético, cultural e humano.  

2. ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA 

 Muito além da sala de aula, a atuação de nossos estudantes e professores estabelece 

com as comunidades uma interface constante, na perspectiva da troca de saberes e construção 

coletiva de conhecimentos.  

 Dessa forma, a concepção pedagógica utilizada no Curso de Farmácia fundamenta-se na 

criticidade, na valorização de atitudes e estratégias problematizadoras, na inovação, na 

inserção do estudante na comunidade e no seu papel como protagonista do processo de 

ensino-aprendizagem, bem como no desenvolvimento desse processo em diferentes cenários, 

incluindo aqueles mediados pelas novas tecnologias educacionais. Para tal, a aprendizagem é 

construída de maneira contextualizada e integrada às atividades investigativas e de extensão.  

2.1 Concepção do Curso 

2.1.1 Objetivos do Curso 

 O Curso de Farmácia da UCB entende que o seu principal objetivo consiste em formar 

profissionais que possuam conhecimentos adequados em diversas áreas de atuação do 

farmacêutico, por meio do desenvolvimento de habilidades e competências necessárias ao 

pleno exercício profissional e, principalmente, buscando uma formação generalista. Desta 
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forma, o Farmacêutico egresso da UCB orientado pela postura ética, rigor científico, 

compromisso social e formação clínica, voltados à promoção da saúde e melhoria da qualidade 

de vida das pessoas, estará apto a cumprir as demandas na área de Saúde, conforme 

preconizado pela Resolução CNE/CES nº 6, de 19 de outubro de 2017.  

A proposta do curso é propiciar uma formação farmacêutica generalista, focada nos três 

grandes eixos propostos pelas Diretrizes Curriculares para os Cursos de Farmácia: Cuidado em 

Saúde, Tecnologia e Inovação em Saúde, Gestão em Saúde, perpassada pelo desenvolvimento 

de habilidades de tomada de decisão e de prestar a devida atenção à saúde da população na 

qual que está inserido, com a capacidade de transformá-la. Para cumprir este objetivo principal, 

trabalha-se para a formação de profissionais éticos, capazes de tomar decisões, que aprendam 

a aprender continuamente, e capazes de liderar e de se comunicar com respeito à diversidade, 

confidencialidade e acessibilidade atitudinal.  

2.1.2 Competências e Habilidades 

A preocupação da educação deve se voltar para o desenvolvimento de cidadãos críticos, 

conscientes e que saibam lidar com a enorme gama de conhecimento disponível, interagindo 

com ele por meio das possibilidades advindas do constante avanço tecnológico, sem se 

descuidar de valores imprescindíveis como criatividade, coerência, comprometimento, 

empatia e transparência, os quais devem fazer parte do comportamento de todos aqueles que 

compõem a comunidade acadêmica da Universidade Católica de Brasília. 

Dessa forma, todo o processo de aprendizagem se dá por meio do relacionamento dos 

diversos atores sociais que se manifesta nas bases de uma educação voltada para: o 

desenvolvimento de capacidades cognitivas e socioemocionais de comunicação, interação, 

colaboratividade e boa relação interpessoal; a solução de problemas; a aprendizagem; o 

autodesenvolvimento e a autonomia; a agilidade mental e a reflexão, os quais perpassam as 

competências e habilidades a serem desenvolvidas no curso. 

Objetiva-se, em adição, formar um profissional farmacêutico com vistas a atender o 

sistema de saúde vigente e, conforme disposto também pela Resolução CNE/CES no 6 de 19 de 

outubro de 2017, dotar o profissional dos conhecimentos requeridos para o exercício das 

seguintes competências e habilidades específicas, de acordo com seus eixos de formação. 

§ 2º A execução do eixo, Cuidado em Saúde, requer o desenvolvimento 
de competências para identificar e analisar as necessidades de saúde 
do indivíduo, da família e da comunidade, bem como para planejar, 
executar e acompanhar ações em saúde, o que envolve:  
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I - acolhimento do indivíduo, verificação das necessidades, realização 
da anamnese farmacêutica e registro das informações referentes ao 
cuidado em saúde, considerando o contexto de vida e a integralidade 
do indivíduo;  

II - avaliação e o manejo da farmacoterapia, com base em raciocínio 
clínico, considerando necessidade, prescrição, efetividade, segurança, 
comodidade, acesso, adesão e custo;  

III - solicitação, realização e interpretação de exames clínico-
laboratoriais e toxicológicos, verificação e avaliação de parâmetros 
fisiológicos, bioquímicos e farmacocinéticos, para fins de 
acompanhamento farmacoterapêutico e de provisão de outros 
serviços farmacêuticos;  

IV - investigação de riscos relacionados à segurança do paciente, 
visando ao desenvolvimento de ações preventivas e corretivas;  

V - identificação de situações de alerta para o encaminhamento a 
outro profissional ou serviço de saúde, atuando de modo que se 
preserve a saúde e a integridade do paciente;  

VI - planejamento, coordenação e realização de diagnóstico situacional 
de saúde, com base em estudos epidemiológicos, demográficos, 
farmacoepidemiológicos, farmacoeconômicos, clínico-laboratoriais e 
socioeconômicos, além de outras investigações de caráter técnico, 
científico e social, reconhecendo as características nacionais, regionais 
e locais;  

VII - elaboração e aplicação de plano de cuidado farmacêutico, 
pactuado com o paciente e/ou cuidador, e articulado com a equipe 
interprofissional de saúde, com acompanhamento da sua evolução; 
VIII - prescrição de terapias farmacológicas e não farmacológicas e de 
outras intervenções, relativas ao cuidado em saúde, conforme 
legislação específica, no âmbito de sua competência profissional;  

IX - dispensação de medicamentos, considerando o acesso e o seu uso 
seguro e racional;  

X - rastreamento em saúde, educação em saúde, manejo de problemas 
de saúde autolimitados, monitorização terapêutica de medicamentos, 
conciliação de medicamentos, revisão da farmacoterapia, 
acompanhamento farmacoterapêutico, gestão da clínica, entre outros 
serviços farmacêuticos;  

XI - esclarecimento ao indivíduo, e, quando necessário, ao seu 
cuidador, sobre a condição de saúde, tratamento, exames clínico-
laboratoriais e outros aspectos relativos ao processo de cuidado;  

XII - busca, seleção, organização, interpretação e divulgação de 
informações, que orientem a tomada de decisões baseadas em 
evidências científicas, em consonância com as políticas de saúde;  

XIII - promoção e educação em saúde, envolvendo o indivíduo, a 
família e a comunidade, identificando as necessidades de 
aprendizagem e promovendo ações educativas;  
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XIV - realização e interpretação de exames clínico-laboratoriais e 
toxicológicos, para fins de complementação de diagnóstico e 
prognóstico;  

XV - prescrição, orientação, aplicação e acompanhamento, visando ao 
uso adequado de cosméticos e outros produtos para a saúde, 
conforme legislação específica, no âmbito de sua competência 
profissional;  

XVI - orientação sobre o uso seguro e racional de alimentos, 
relacionados à saúde, incluindo os parenterais e enterais, bem como 
os suplementos alimentares e de plantas medicinais fitoterápicas de 
eficácia comprovada;  

XVII - prescrição, aplicação e acompanhamento das práticas 
integrativas e complementares, de acordo com as políticas públicas de 
saúde e a legislação vigente. 

A execução do eixo, Tecnologia e Inovação em Saúde, requer 
competências que compreendam:  

I - pesquisar, desenvolver, inovar, produzir, controlar e garantir a 
qualidade de:  

a) fármacos, medicamentos e insumos;  

b) biofármacos, biomedicamentos, imunobiológicos, 
hemocomponentes, hemoderivados e outros produtos 
biotecnológicos e biológicos;  

c) reagentes químicos, bioquímicos e outros produtos para 
diagnóstico;  

d) alimentos, preparações parenterais e enterais, suplementos 
alimentares e dietéticos;  

e) cosméticos, saneantes e domissanitários;  

f) outros produtos relacionados à saúde.  

II - pesquisar, desenvolver, inovar, fiscalizar, gerenciar e garantir a 
qualidade de tecnologias de processos e serviços aplicados à área da 
saúde, envolvendo:  

a) tecnologias relacionadas a processos, práticas e serviços de saúde; 
b) sustentabilidade do meio ambiente e a minimização de riscos;  

c) avaliação da infraestrutura necessária à adequação de instalações e 
equipamentos;  

d) avaliação e implantação de procedimentos adequados de 
embalagem e de rotulagem;  

e) administração da logística de armazenamento e de transporte;  

f) incorporação de tecnologia de informação, orientação e 
compartilhamento de conhecimentos com a equipe de trabalho. 

A execução do eixo, Gestão em Saúde, requer as seguintes 
competências:  
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I - identificar e registrar os problemas e as necessidades de saúde, o 
que envolve:  

a) conhecer e compreender as políticas públicas de saúde, aplicando-
as de forma articulada nas diferentes instâncias;  

b) conhecer e compreender a organização dos serviços e sistema de 
saúde;  

c) conhecer e compreender a gestão da informação;  

d) participar das instâncias consultivas e deliberativas de políticas de 
saúde.  

II - elaborar, implementar, acompanhar e avaliar o plano de 
intervenção, processos e projetos, o que envolve:  

a) conhecer e avaliar os diferentes modelos de gestão em saúde;  

b) conhecer e aplicar ferramentas, programas e indicadores que visem 
à qualidade e à segurança dos serviços prestados;  

c) propor ações baseadas em evidências científicas, fundamentadas 
em realidades socioculturais, econômicas e políticas;  

d) estabelecer e avaliar planos de intervenção e processos de trabalho; 
e) conhecer e compreender as bases da administração e da gestão das 
empresas farmacêuticas.  

III - promover o desenvolvimento de pessoas e equipes, o que envolve:  

a) conhecer a legislação que rege as relações com os trabalhadores e 
atuar na definição de suas funções e sua integração com os objetivos 
da organização do serviço;  

b) desenvolver a avaliação participativa das ações e serviços em saúde;  

c) selecionar, capacitar e gerenciar pessoas, visando à implantação e à 
otimização de projetos, processos e planos de ação.  

 

No que se refere à atividade profissional farmacêutica no Brasil, o curso atende à 

regulamentação do Conselho Federal de Farmácia (CFF), com base na Lei 3.820, de 11 de 

novembro de 1960. Sendo que atende as competências atribuídas pelo CFF no âmbito da 

atuação profissional (conforme subseção “Perfil do Egresso do Curso”), além de estimular o 

cumprimento do código de ética farmacêutica, aprovado pela Resolução CFF número 147, de 29 

de setembro de 2004, de modo a zelar pelo bem-estar e a segurança da sociedade, diante das 

atividades do profissional farmacêutico. 

2.1.3 Perfil do Egresso do Curso 

 O egresso do Curso de Farmácia, de acordo com a Resolução CNE/CES nº 6 de 19 de 

outubro de 2017, tem como perfil: um profissional da área de Saúde, com formação centrada 

nos fármacos, nos medicamentos e na assistência farmacêutica, e, de forma integrada, com 
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formação em análises clínicas e toxicológicas, em cosméticos e em alimentos, em prol do 

cuidado à saúde do indivíduo, da família e da comunidade. Um profissional de formação 

humanista, crítica, reflexiva e generalista, pautada em princípios éticos e científicos, capacitado 

para o trabalho em diferentes níveis de complexidade do sistema de saúde, por meio de ações 

de prevenção de doenças, de promoção, proteção e recuperação da saúde, bem como em 

trabalho de pesquisa e desenvolvimento de serviços e de produtos para a saúde. 

A carga horária total do curso foi dividida de modo a subsidiar base para o 

desenvolvimento das habilidades necessárias à atuação nas áreas representadas no quadro 

abaixo. A observação das áreas apresenta a variabilidade de cenários para a prática profissional 

farmacêutica segundo o Conselho Federal de Farmácia. E, a partir do perfil profissional formado 

pela UCB, há a possibilidade de atuação nas diversas instâncias apresentadas. 
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Adaptado de: Conselho Federal de Farmácia. [acessado 2016 Mar 24]. Disponível em: 

Áreas de atuação/ atividades farmacêuticas no Brasil 

Acupuntura Exames de DNA Hemoterapia 

Administração de 

laboratório clínico 

Análise físico-química do solo Histopatologia 

Administração 

Farmacêutica 

Farmácia antroposófica Histoquímica 

Administração Hospitalar Farmácia clínica Imunocitoquímica 

Análises Clínicas Farmácia comunitária Imunogenética e 

histocompatibilidade 

Assistência domiciliar em 

equipes multidisciplinares 

Farmácia de dispensação Imunohistoquímica 

 

Atendimento pré-

hospitalar de urgência e 

emergência 

Fracionamento de 

medicamentos 

Imunologia clínica 

Auditoria farmacêutica Farmácia dermatológica Imunopatologia 

Bacteriologia clínica Farmácia homeopática Micologia clínica 

Banco do cordão umbilical Farmácia hospitalar Microbiologia clínica 

Banco de leite humano Farmácia industrial Nutrição parenteral 

Banco de sangue Farmácia magistral Parasitologia clínica 

Banco de sêmen Farmácia nuclear 

(radiofarmácia) 

Saúde pública 

 

Banco de órgãos Farmácia oncológica Toxicologia clínica 

Biofarmácia Farmácia pública Toxicologia ambiental 

Biologia molecular Farmácia veterinária Toxicologia de alimentos 

Bioquímica clínica Farmácia-escola Toxicologia desportiva 

Bromatologia Farmacocinética clínica Toxicologia farmacêutica 

Citologia clínica Farmacoepidemiologia Toxicologia forense 

Citopatologia Fitoterapia Toxicologia ocupacional 

Citoquímica Gases e misturas de uso 

terapêutico 

Toxicologia veterinária 

 

Controle de qualidade e 

tratamento de água, 

potabilidade e controle 

ambiental 

Genética humana Meio ambiente, segurança 

no trabalho, saúde 

ocupacional e 

responsabilidade social 

Controle de vetores e 

pragas urbanas 

Gerenciamento e resíduos 

dos serviços de saúde 

Vigilância sanitária 

Cosmetologia Hematologia clínica Virologia clínica 
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http://www.cff.org.br/pagina.php?id=87&menu=14&titulo=%C3%81reas+de+atua%C3%A7%C3%A3o 

2.1.4 Diferenciais competitivos do Curso 

O Curso de Farmácia da UCB foi implantado com a visão de “Ser um Curso de referência 

nacional reconhecido pela qualidade acadêmica e inserção social por meio da integração do 

ensino, pesquisa e extensão”. Para alcançar essa meta, a concepção do Projeto Pedagógico 

prima pela maximização do equilíbrio entre conhecimento teórico, aplicabilidade desse e, 

consequentemente pela possibilidade de formação de egressos profundamente capacitados 

em suas áreas de escolha. 

O treinamento e desenvolvimento de competências do farmacêutico formado pela UCB 

acontecem por meio de estágios com a supervisão de professores, planejados para ocorrerem 

ao longo do curso. Essas atividades permitem ao estudante a vivência da prática farmacêutica 

nas suas diversas áreas de atuação. 

O curso também conta com atividades de monitoria promovidas pelos próprios 

estudantes sob a orientação do professor responsável pelo componente curricular. Esta 

atividade visa auxiliar o estudante na construção do seu conhecimento, além de fortalecer a 

habilidade do estudante-monitor em conduzir seus pares no aprendizado do conteúdo 

apresentado em sala de aula.  

 Com relação à sua estrutura física, o Curso de Farmácia da UCB possui um complexo de 

laboratórios de ensino, instalados em seu Câmpus I (Taguatinga), os laboratórios se destacam 

por serem modernos e bem equipados, contemplando as áreas de Farmacognosia, 

Farmacotécnica, Controle de Qualidade e Tecnologia Farmacêutica. Nesses espaços são 

realizadas as atividades práticas dos componentes curriculares específicos e projetos 

extracurriculares direcionados à consolidação do aprendizado do estudante e aquisição de 

novas experiências por meio da experiência prática. 

Associado aos laboratórios de ensino, o curso possui a FÁBRICA-ESCOLA DE FARMÁCIA 

E QUÍMICA, a FARMÁCIA UNIVERSITÁRIA e o LABORATÓRIO-ESCOLA. Esses espaços de 

aprendizagem são parcerias com outros cursos que tendem estimular o trabalho em equipe, 

com atividades que agregam conteúdos interdisciplinares promovendo um aprendizado mais 

amplo e diversificado. Na Fábrica-Escola de Farmácia e Química, parceria com o Curso de 

Química, os estudantes participam de todo processo de fabricação de saneantes, desde o seu 

desenvolvimento até a logística de distribuição aos setores administrativos da UCB, 

perpassando pelos setores de produção, controle de qualidade, garantia da qualidade e 
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recursos humanos. Sem perder de vista que este é um espaço de ensino, a Fábrica-Escola de 

Farmácia e Química também proporciona atividades de Educação em Saúde e Comunicação. A 

exemplo disso, todos os rótulos e materiais de divulgação são cuidadosamente preparados 

pelos estudantes sob a supervisão de um professor-coordenador. Já na Farmácia-Escola são 

realizadas atividades relacionadas aos serviços farmacêuticos (aferição de parâmetros 

fisiológicos, orientação sobre o uso correto de medicamentos, atividades de educação em 

saúde entre outros, acompanhamento farmacoterapêutico). Essas atividades são realizadas em 

parceria com os projetos de diversos cursos da Escola de Saúde e Medicina, além das práticas 

de diversas disciplinas e estágios curriculares. Nesses três grandes espaços o estudante tem a 

oportunidade, antes mesmo da realização de estágios curriculares, de entrar em contato com 

ambientes mais próximos à realidade de atuação da profissão farmacêutica e iniciar a busca por 

uma excelente formação profissional. 

 Em consonância com a tríade ensino-pesquisa-extensão, o Curso de Farmácia possui 

projetos de pesquisa que proporcionam a introdução do estudante, por meio da Iniciação 

Científica, na busca de conhecimentos inovadores, e projetos de extensão, que visam a 

compartilhamento de saberes entre a Universidade e a comunidade. Além disso, os convênios 

e parcerias com instituições nacionais e internacionais permitem que os nossos egressos sejam 

reconhecidos no mercado de trabalho pela qualidade de sua formação, agregando valores, 

habilidades e competências que certamente farão a diferença em um mercado altamente 

competitivo.  

Para conseguir realizar todas essas atividades, não é suficiente ter uma grande estrutura 

física e um Projeto Pedagógico preparado com tanto compromisso. É necessária uma equipe de 

qualidade e o Curso de Farmácia destaca-se por possuir um corpo docente com alto nível de 

titulação e preparação acadêmica para orientar os estudantes na construção do seu 

conhecimento.  

Todo esse investimento em qualidade traduz o compromisso da UCB e do Curso de 

Farmácia com o desenvolvimento da profissão farmacêutica e com a inserção de profissionais 

diferenciados e aptos a cumprir as demandas na área de Saúde no mercado de trabalho. 

 Quanto à metodologia de ensino, o curso de Farmácia da UCB apresenta conteúdos de 

maneira integrada desde o primeiro semestre, proporcionando a quebra dos padrões de 

conhecimento fragmentado. Ao ser apresentado aos assuntos de maneira integrada e com 

transversalidade pela pesquisa e pela extensão, ou por atividades extensionistas, o estudante 

desenvolve perfil proativo, flexível, criativo e com atuação inovadora frente às situações 
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profissionais. Além disso, ao privilegiar metodologias ativas de ensino-aprendizagem, 

favorecemos a formação de profissionais farmacêuticos eficientes na comunicação e no 

desenvolvimento de trabalho em equipe que certamente terão perfil mais empreendedor e 

mais adequado à tomada de decisões.  

 No que tange à organização dos conteúdos, o diferencial vem da cuidadosa divisão em 

eixos/núcleos. Como já exposto, Núcleo de Formação Geral (NFG), Núcleo de Formação Básica 

da Escola de Saúde e Medicina (NFB) e o Núcleo de Formação Específica, este dividido em três 

eixos: Cuidado em Saúde, Tecnologia e Inovação em Saúde e Gestão em Saúde. Os eixos foram 

pensados observando-se atentamente as carências da região, as habilidades e competências 

descritas nas DCNs e as carências trazidas pelo estudante quando ingressa à universidade. 

Propiciamos, assim, uma formação sólida e coerente com a atuação profissional que é exigida 

do profissional farmacêutico.  

2.2 Organização Curricular 

Os componentes curriculares somam 4.020 horas, que correspondem a 192 créditos. 

São 3760 horas de componentes obrigatórios e 160 horas de componentes optativos. Além 

disso, os estudantes devem realizar 100 horas de atividades complementares a serem somadas 

ao total de horas no curso, perfazendo 4.020 horas. O número de semestres para integralização 

é de no mínimo 8 semestres e, no máximo, 16. 

2.3 Proposta Pedagógica  

2.3.1 Metodologia de Ensino  

Os pressupostos que orientam o processo de ensino e de aprendizagem da Escola de 

Saúde e Medicina consideram os estudantes como sujeitos do processo de construção e 

reconstrução do conhecimento. O desenvolvimento das potencialidades do estudante deve ser 

mediado e estimulado pelos professores, visando à apropriação do conhecimento, numa prática 

pedagógica indissociável entre ensino, pesquisa e extensão.  

Nesse sentido, há um compromisso com a dimensão humana, científica, ética, técnica e 

social da formação dos estudantes, desde a perspectiva de desenvolvimento de competências e 

habilidades, organização e planejamento da estrutura curricular, programação das atividades 

didáticas e da avaliação do processo de ensino e de aprendizagem.  
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Os componentes curriculares do Núcleo de Formação Básica da Escola de Saúde e 

Medicina baseiam-se em formas de desenvolver o processo do aprender, utilizando experiências 

reais ou simuladas, fazendo com que os estudantes desenvolvam a criatividade, o senso crítico 

e apliquem as suas vivências no processo de ensino-aprendizagem. Dentre as principais 

ferramentas empregadas pelo corpo docente, destacam-se a aprendizagem baseada em 

problemas e a aprendizagem ativa baseada em grupos, de forma que os conteúdos sejam 

contemplados de modo integrado e visando o desenvolvimento de competências e habilidades. 

Os componentes curriculares estão estruturados em um eixo propedêutico, a saber: 

Desenvolvimento Embrionário e Tecidos: aborda os conteúdos de Embriologia, 

Citologia e Histologia. Os sistemas do corpo humano são abordados de maneira integrada, sob 

o ponto de vista estrutural e funcional, compreendendo o processo de desenvolvimento 

embrionário, identificando e compreendendo a diversidade histológica das células e tecidos. 

Nesse componente curricular, o estudante conhece o desenvolvimento humano do ponto de 

vista morfológico e funcional, desde a origem embriológica, a caracterização histológica, o 

estudo morfológico e das anomalias congênitas de cada um dos sistemas do corpo humano. 

Integração Morfofuncional do Corpo Humano: contempla conteúdos de Anatomia e 

Fisiologia. Os sistemas do corpo humano são abordados de maneira integrada, sob o ponto de 

vista estrutural e funcional, compreendendo a estrutura do corpo humano, as funções 

desempenhadas diariamente e o modo de funcionamento a fim de manter a homeostase. 

Biologia Molecular: compreende os conteúdos de Bioquímica e Biologia Molecular. 

Nesse componente curricular, o estudante compreende as biomoléculas orgânicas e 

inorgânicas, assim como enzimas e coenzimas envolvidas nas complexas vias bioquímicas e 

metabólicas de maneira integrada. Adquire habilidade nas técnicas de bioquímica e biologia 

molecular associando as suas aplicabilidades. Contemplando os mecanismos de transdução de 

sinais, comunicação e tipos de transporte importantes na homeostase celular. 

Mecanismos de Lesão e Reparo: contempla conteúdos de Parasitologia, Imunologia, 

Patologia e Microbiologia. O objetivo é que o estudante compreenda, de forma integrada, os 

principais mecanismos e causas de lesões celulares assim como a resposta às agressões, 

invasões de micro-organismos e outras situações patológicas. O estudante também conhece os 

vários grupos parasitológicos e microbianos de interesse médico-sanitário, além da patogenia, 

diagnóstico, profilaxia e tratamento. A metodologia ativa utilizada apoia-se nas ferramentas 

pedagógicas, tais como, discussões de casos clínicos e problematização, atividades práticas em 

laboratório, articulando, portanto, os eixos propedêutico e específico. 
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Genética e Biotecnologia: contempla a base genética, a variabilidade dos genomas e 

fenotípicas, suas aplicações na saúde humana e as aplicações da biotecnologia para a saúde. 

Nesse componente curricular, o estudante compreende a transmissão medeliana dos fenótipos, 

a introdução à citogenética e os fenótipos poligênicos, assim como os critérios para 

aconselhamento genético. O histórico e a definição de biotecnologia também são abordados, 

além do conhecimento envolvendo a engenharia genética, tecnológica e técnicas de diagnóstico 

molecular, levando em consideração os aspectos éticos e legais em biotecnologia. 

No âmbito interdisciplinar, a Saúde Coletiva é objeto de estudo que envolve as 

necessidades sociais de saúde, representando um papel central na defesa da vida e da saúde 

enquanto direito coletivo indispensável à construção da cidadania. Sua estratégia de ação está 

embasada no contexto da epidemiologia, nas políticas públicas de saúde, no planejamento e na 

gestão de serviços, na promoção da saúde e prevenção de doenças. No cenário do século XXI, 

verificam-se mudanças significativas na estrutura social, tais como a transição demográfica, 

afetada diretamente pelo envelhecimento populacional, e a transição epidemiológica, 

influenciada pelos modelos de atenção à saúde, estilos de vida, dentre outros. Além disso, o 

Sistema Único de Saúde (SUS), pautado em princípios constitucionais, orienta grande parte da 

formação do profissional de saúde brasileiro e norteia as transformações sociais em saúde. 

Os componentes curriculares “Saúde Coletiva” e “Práticas em Saúde Coletiva” 

propiciam modificação das práticas no desenvolvimento de competências socioemocionais em 

saúde e a gênese de sujeitos críticos, reflexivos, humanistas, cidadãos e éticos, capazes de tomar 

decisões adequadas ao perfil epidemiológico da população. A Saúde Coletiva apresenta aos 

estudantes as diferentes realidades de saúde brasileiras, bem como o próprio SUS como 

elemento formador. Amplia também os conhecimentos da epidemiologia, da vigilância em 

saúde, e do planejamento e gestão em saúde. Em etapa subsequente, a Práticas em Saúde 

Coletiva consolida os pilares desse campo do saber, por meio da execução de um projeto 

educativo-preventivo em equipe. Esses componentes curriculares envolvem atividades de 

campo em diferentes cenários de práticas, com vivência em comunidades e partilha de saberes 

e experiências científicas e populares em saúde, que contribuem com a formação destes 

profissionais, em conformidade com as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) para o curso de 

Farmácia. 

Nos componentes curriculares do Núcleo de Formação Básica da Escola de Saúde e 

Medicina os conteúdos, além de integrados, são trabalhados por temas que remetam à 

importância da pesquisa científica, além da relevância social. Dessa forma, a indissociabilidade 
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entre ensino, pesquisa e extensão está presente em cada encontro, na formação básica dos 

estudantes. O desenvolvimento dos conteúdos de cada tema está atrelado a objetivos 

específicos e é trabalhado por meio de metodologias ativas, juntamente com tecnologias 

acessíveis. Espera-se, desse modo, formar profissionais competentes e cientes de suas 

responsabilidades profissionais e sociais. 

Os componentes curriculares específicos do curso de Farmácia foram construídos com base 

na premissa da interdisciplinaridade da área da saúde, que pressupõe uma dimensão de ensino-

aprendizagem pautada nas relações humanas, expressões afetivo-emocionais e biológicas, 

associadas às condições sociais, históricas, econômicas e culturais dos indivíduos e das 

coletividades. Esta dimensão é implementada desde os primeiros semestres dos cursos de forma 

integrada, proporcionando ao estudante a oportunidade de problematizar a realidade local e 

nacional. Os conteúdos estão distribuídos em unidades curriculares articuladas, privilegiando a 

aplicação do conhecimento, a exemplo dos componentes curriculares Farmacoterapia, em que 

as grandes áreas de farmacologia e atenção farmacêutica são apresentadas em conjunto, tal 

qual ocorre na realidade da atuação profissional.  

Nesse contexto, os componentes curriculares do curso de Farmácia buscam integrar-se 

via ementas modernas, cuja mescla de conteúdos tradicionalmente ministrados em disciplinas 

diferentes proporciona ao estudante uma visão holística do conhecimento. 

Metodologicamente, a articulação de conhecimentos vai ainda mais além, já que os estudantes 

são estimulados a resolver situações problema e casos clínicos a todo instante, prática que exige 

a articulação entre conhecimentos de natureza muito diversa, além de estimular a habilidade 

de comunicação com os pares e o trabalho em equipe.  

A concepção pedagógica fundamenta-se: no espírito crítico; na valorização de atitudes 

e estratégias problematizadoras; na inovação; na inserção do estudante na realidade local e no 

seu papel como protagonista do processo de ensino e de aprendizagem, que se dará em 

diferentes cenários, incluindo aqueles mediados pelas novas tecnologias educacionais e práticas 

metodológicas inovadoras.  

Outra estratégia para reforçar a interdisciplinariedade e a transversalidade do ensino, é 

a diversificação dos cenários de ensino, que são dirigidos para uma realidade constituída dos 

diversos campos do conhecimento. Estes cenários constituem uma excelente oportunidade de 

propiciar a aprendizagem contextualizada e integrada às atividades de investigação e de 

extensão, seja por meio da iniciação científica, da pesquisa em sala de aula, da participação em 

projetos, da interação e diálogo com a comunidade. 
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2.4 SISTEMA DE AVALIAÇÃO  

2.4.1 Autoavaliação institucional e do curso 

Os cursos da UCB são submetidos à autoavaliação desde os anos de 1990. Ao longo de 

todo esse tempo, a Universidade vem desenvolvendo melhorias no processo e cuidando da 

relação com a comunidade, para que melhor subsidie suas decisões estratégicas. 

Com a lei do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), publicada 

em 2004, as Comissões Próprias de Avaliação (CPA) passaram a ser uma determinação e a UCB 

reestruturou o processo instituindo sua CPA de acordo com as determinações da regulação. 

A CPA, constituída pela Portaria/Reitor UCB 154/04 de 27 de maio de 2004, é formada 

por 3 representantes do corpo docente, 2 do corpo discente, 3 do corpo técnico-administrativo 

e 2 da sociedade civil organizada, sendo coordenada por um docente. 

A CPA estruturou instrumentos de autoavaliação para que fossem aplicados 

semestralmente. Os instrumentos avaliam: os serviços terceirizados; a estrutura de apoio ao 

ensino (englobando infraestrutura e biblioteca) e o ensino/aprendizagem, utilizando-se de dois 

modelos, um para o docente e outro para o discente. Os instrumentos vêm sendo melhorados 

ao longo do tempo e do desenvolvimento dos trabalhos, com reuniões da CPA e outros eventos 

relativos. 

Nos últimos dois anos, os instrumentos são aplicados de acordo com a descrição e periodicidade 

abaixo: 

 Instrumentos “Terceirizados” e “Apoio ao Ensino”: anualmente. 

 Instrumento “Ensino/Aprendizagem”: semestralmente. 

 

Os períodos de aplicação são amplamente divulgados para a comunidade acadêmica, 

visando à participação de todos. 

Outra avaliação institucional de grande importância para os cursos de Graduação é o 

Sistema Interno de Avaliação do Estudante (SIAE), que tem como objetivo avaliar o desempenho 

do estudante em formação nos Cursos de Graduação (Licenciaturas, Bacharelados e 

Tecnológicos). O SIAE está ancorado na proposta geral do Exame Nacional de Desempenho dos 

Estudantes (ENADE), art. 5º da lei nº 10.861 de 14/04/2004, qual seja a de avaliar o desempenho 

dos estudantes em relação aos conteúdos programáticos previstos nas diretrizes curriculares, 

bem como as habilidades e competências para a atualização permanente e os conhecimentos 



 
 

22 
 

sobre a realidade brasileira, mundial e sobre outras áreas do conhecimento (Portaria nº 211, 

art. 1º. de 22/06/2012).  

Com o intuito de alcançar o melhor acompanhamento dos estudantes, o SIAE se 

fundamenta na proposta de uma avaliação interna, diagnóstica e integrada ao processo de 

ensino e de aprendizagem, numa perspectiva projetiva. É um instrumento direcionado à 

avaliação do desenvolvimento das competências dos estudantes em suas áreas específicas de 

formação, por meio da aplicação do exame para aqueles que já possuem 50% ou mais de carga 

horária concluída. Os resultados possibilitam a revisão da formação dos estudantes em um 

movimento permanente de melhoria do processo educativo.  

Os cursos participam do Sistema Interno de Avaliação do Estudante (SIAE) conforme o 

calendário do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES). Como regra geral, 

essa avaliação deve ser priorizada em relação a outras formas de avaliação realizadas por 

iniciativa dos cursos. 

A análise da participação dos estudantes na prova SIAE gera relatórios, entregues às 

Coordenações de Curso, com resultados do desempenho dos estudantes. Esses resultados 

servem de apoio à gestão e visam à implementação de ações para a melhoria do processo de 

ensino e de aprendizagem. 

Ademais, os cursos são recorrentemente avaliados externamente, conforme prevê o 

SINAES. Os resultados obtidos são, sem dúvida, balizadores para melhorias nos cursos a partir 

das reflexões que geram. 

Além do SIAE, os estudantes do curso de Farmácia também realizam o SIMULAFAR. A 

prova é aplicada semestralmente a todos os estudantes do curso, com questões 

interdisciplinares desenvolvidas pelo corpo docente especialmente para a avaliação e que 

estimulam o desenvolvimento da capacidade de resolução de problemas nos estudantes. Os 

estudantes recebem, após a realização da prova, o gabarito comentado por cada professor e as 

questões são discutidas no âmbito dos componentes curriculares, de modo a sanar eventuais 

dúvidas e dificuldades sobre o conteúdo. Além disso, os professores do curso recebem dados 

sobre o rendimento dos estudantes em cada questão, para que possam entender as possíveis 

deficiências no processo ensino-aprendizagem, corrigindo-as imediatamente, ainda durante o 

andamento do semestre em curso.  

Na última prova do ENADE, realizada em 2016, os resultados também refletem o esforço 

da Instituição para formar excelentes profissionais.  
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2.4.2 Avaliação da Aprendizagem 

Para a Escola de Saúde e Medicina, do ponto de vista pedagógico, cada estudante traz 

consigo conhecimentos prévios, concepções e percepções que devem ser consideradas no 

processo de aprendizagem, a qual não pode ser vista como um produto, mas um processo que 

requer e estimula competências, como as de refletir, analisar, interpretar, comparar, criar, 

argumentar, concluir, processar, questionar, solucionar. Nesse sentido, a avaliação deve ser 

aplicada como prática de retorno, de revisão de conteúdos, de visualização do erro no processo, 

momento especial de retomada do aprendizado e de redirecionamento da atuação de 

professores e estudantes.  

Ao longo do curso, os mecanismos de avaliação, em coerência com as metodologias 

ativas utilizadas ao longo dos componentes curriculares, são dispostos na forma de avaliações 

teóricas e práticas, estudos de casos clínicos interdisciplinares, seminários, mesas redondas, 

relatórios, oficinas de preparação para seminários entre outras modalidades de avaliação. A 

participação do estudante nas atividades também é considerada no momento da construção do 

seu conceito final. Além da avaliação de conteúdos específicos a cada semestre, a integração 

entre estes também é avaliada, visando à valorização de uma visão crítica do conhecimento. 

 Dessa forma, a avaliação da aprendizagem do estudante se constituirá de testes, 

avaliações escritas individuais teóricas ou práticas, seminários, trabalhos, projetos, 

desenvolvimento de produtos e outros meios que possibilitem a verificação de seu progresso ao 

longo de cada componente curricular. Todos os resultados parciais serão comunicados aos 

estudantes por meio do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), obedecendo ao prazo 

máximo de até 15 dias após sua realização para que possa acompanhar seu próprio progresso 

ao longo do semestre. 

 A nota mínima para aprovação será 7,0, associada ao requisito mínimo de 75% de 

frequência do estudante, resguardadas as especificidades de componentes curriculares que 

podem ampliar tais exigências, como TCC e Estágios Supervisionados. A avaliação será descrita 

em notas de 0 a 10, fracionada em múltiplos de 0,1. Serão realizadas, no mínimo, duas avaliações 

diferentes ao longo do semestre, sendo uma delas avaliação individual. O peso das avaliações 

individuais deve representar o mínimo de 60% da nota de cada componente curricular. 

 No caso de componentes curriculares ofertados na modalidade a distância, a avaliação de 

aprendizagem sustenta-se assim na proposta de estudo autônomo, estimulando a construção 

do próprio conhecimento, e formaliza-se, conforme definição nos Planos de Ensino, nos 

seguintes instrumentos:  
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 Atividades propostas (individuais ou em grupo). 

 Interações professor-estudante e estudante-estudante nos fóruns e demais 

atividades desenvolvidas no AVA. 

 Provas e atividades práticas e de laboratórios presenciais. 

 Cabe ressaltar que o Decreto nº 5.622, de dezembro de 2005, em seu artigo 4º, inciso II, 

parágrafo 2º, determina que “os resultados dos exames presenciais deverão prevalecer sobre 

os demais resultados obtidos em quaisquer outras formas de avaliação a distância”. Assim, as 

avaliações e/ou atividades práticas e de laboratório realizadas presencialmente corresponderão 

sempre a um valor maior na escala de distribuição de notas das unidades de ensino, sobre os 

demais tipos de atividades programadas desenvolvidas no AVA. 

 No curso de Farmácia, os professores são incentivados diretamente pela Coordenação, 

que auxilia na análise e orientação dos planos de ensino, um a um. Orientando os docentes a 

diversificar os métodos de avaliação e também a proporcionar oportunidade de recuperação de 

notas aos estudantes, entendendo que o processo deve ser diversificado, continuo e levar em 

consideração as peculiaridades da bagagem do estudante.  

 No caso dos estágios obrigatórios, os estudantes são avaliados, além do preceptor em 

campo, por relatórios que levam o estudante a um olhar crítico sobre o aspecto técnico daquela 

área de atuação. Além disso, há estudos de caso focados nos planos de trabalho de cada estágio 

e avaliações escritas sobre os aspectos técnicos e legais. 

 Todos os componentes curriculares preveem mecanismos de recuperação, garantidos no 

plano de ensino de cada um deles. Os critérios para o processo de recuperação são detalhados 

para cada componente curricular, de acordo com as características das atividades previstas.  

3. INFRAESTRUTURA  

3.1 Instalações Gerais  

A Instituição reconhece que a aprendizagem acontece em diferentes espaços 

acadêmicos e extrapola o ambiente da sala de aula tradicional. Entretanto, não há como negar 

que, na atualidade, a sala de aula ainda se revela um espaço privilegiado para o desenvolvimento 

do processo de aprendizagem. Para atender a comunidade universitária, a sala de aula dos 

tempos modernos precisa incorporar elementos de conforto ambiental e de modernização, a 

exemplo de equipamentos e ferramentas tecnológicas tais como recursos audiovisuais, internet, 

entre outros. Esses elementos viabilizam a utilização de novas metodologias de ensino e 



 
 

25 
 

imprimem uma nova dinâmica às aulas, motivam estudantes e professores e elevam a qualidade 

do ensino. 

A integração entre ensino, pesquisa e extensão, também demanda laboratórios bem 

equipados que respondam à pluralidade e às especificidades dos cursos oferecidos pela 

instituição no âmbito da Graduação e da Pós-Graduação, bem como a implantação de ações de 

inovação técnico-científica. 

A Universidade, a partir de uma perspectiva de crescimento e atualização constantes, 

exige um contínuo redimensionamento da sua estrutura física, particularmente dos espaços de 

aprendizagem, de investigação e de cultura. Nesse sentido, a reorganização e a ampliação de 

espaços obedecem necessariamente a um projeto arquitetônico institucional, respeitando as 

diretrizes de mobilidade e acessibilidade, a harmonia das suas edificações, a criação de espaços 

acolhedores, as finalidades acadêmicas, e de conservação. Entre as inovações presentes, 

destacamos as salas de aula inovativas. 

3.1.1 Recursos audiovisuais e multimídia 

A Universidade dispõe de equipamentos audiovisuais tais como projetores, tela 

interativa, máquina fotográfica, filmadora, videocassete, DVD e equipamentos de som para 

atender a demanda de professores e estudantes da Instituição. 

Tabela 1 – Recursos audiovisuais e multimídia. 

TIPO DE EQUIPAMENTO QUANTIDADE 

Televisor 3 

Videocassete 1 

Projetor multimídia  284 

Filmadora 2 

DVD Player/Blu-ray 4 

Sistema de som portátil 3 

Caixa amplificada acústica 6 

Câmera digital 2 

3.1.2 Espaços físicos utilizados para o desenvolvimento do curso 

A Universidade Católica de Brasília conta com ampla estrutura física. Nesse contexto, o 

curso dispõe de salas de aula com microcomputadores ligados à internet, recursos multimídia 

como data show e caixas de som, além de quadro branco. 

Os estudantes também contam com auditórios nos quais são realizadas atividades dos 

componentes curriculares e eventos científicos, que vão desde palestras com profissionais 



 
 

26 
 

convidados externos à instituição a eventos científicos, amplamente incentivados pela 

Universidade. 

 A Universidade Católica de Brasília possui instalações compatíveis com sua estrutura 

organizacional e necessidade administrativa. A Escola de Saúde e Medicina está localizada na 

sala 211, do Bloco S, Câmpus I. Sua área total é de 265 m2, utilizados pelo diretor, colaboradores 

administrativos, coordenadores, assessores e docentes para as atividades administrativas da 

Escola. Além disso, a Escola conta com um anexo, com área de 31 m2, utilizado como Sala de 

Reuniões e que também funciona como Arquivo Geral da Escola de Saúde e Medicina. 

  As instalações da Escola de Saúde e Medicina são adequadas ao pleno desenvolvimento 

das atividades administrativas e acadêmicas. Apresenta uma ampla área de recepção, com 

cadeiras, mesas, armários e computadores individuais para a realização de atendimento ao 

corpo discente e docente. A equipe administrativa é constituída por seis auxiliares, sendo cinco 

para atendimento à graduação e pós-graduação e um para as atividades de extensão 

universitária; dois assistentes; sete analistas de suporte acadêmico-administrativo, sendo dois 

analistas destinados ao atendimento da Pós-Graduação. Além disso, no mesmo espaço, estão 

localizadas a Direção, as Coordenações dos Cursos de Graduação e Pós-Graduação, as 

Coordenações de Extensão e o Núcleo de Formação Básica da Escola de Saúde e Medicina. 

Também existe uma área para os assessores dos cursos de graduação e programas de pós-

graduação. Dispõe ainda de dois sanitários, um feminino e outro masculino, uma copa e um 

toucador. 

Quanto aos espaços para aula prática, o curso de Farmácia conta, além dos laboratórios 

destinados ao apoio dos componentes curriculares básicos, com laboratórios próprios do curso, 

que são destacados no item 4.4 deste documento. Nestes espaços, o estudante desenvolve, 

além das atividades específicas dos componentes curriculares, atividades de pesquisa e 

extensão. 

As instalações apresentam-se em excelente estado de conservação e limpeza, sendo que 

cada docente e funcionário da instituição têm autonomia para solicitar manutenção ou 

verificação de equipamentos e instalações via Centro Compartilhas (CSC), órgão da 

mantenedora que centraliza e direciona esse tipo de serviço. 

Além destes, o curso usufrui dos seguintes espaços: 

 SALA DE PROFESSORES E SALA DE REUNIÕES 
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A Universidade Católica de Brasília dispõe, em seu Câmpus I, de cinco salas de 

professores, uma em cada um dos seguintes blocos: Prédio São João Batista de La Salle 

– Bloco Central (sala B108); Prédio São Gaspar Bertoni – Bloco M (sala M112); Prédio 

São Marcelino Champagnat – Bloco K (sala K241); Prédio São João Bosco – Bloco G (sala 

G102); Prédio Ciências da Saúde – Bloco S (sala S212). Em todas as salas de professores, 

existem gabinetes de trabalho para uso coletivo dos professores, com computadores e 

recursos de software e internet, além de espaços propícios a pequenas reuniões. 

Atendem adequadamente aos requisitos de limpeza, iluminação, acústica, ventilação, 

conservação, acessibilidade, instalações sanitárias e comodidades necessárias às 

atividades desenvolvidas. 

 GABINETES DE TRABALHO PARA DOCENTES 

Em todas as salas de professores existem gabinetes de trabalho para uso coletivo dos 

professores, com computadores e recursos de software e internet. 

 ESPAÇO DE TRABALHO PARA COORDENAÇÃO DO CURSO E SERVIÇOS ACADÊMICOS. 

No espaço da Escola de Saúde e Medicina, estão localizadas a Direção, as Coordenações 

dos Cursos de Graduação e Pós-Graduação, as Coordenações de Extensão e o Núcleo de 

Formação Básica da Escola de Saúde e Medicina. Também existe uma área para os 

assessores dos cursos de graduação e programas de pós-graduação. Dispõe ainda de dois 

sanitários, um feminino e outro masculino, uma copa e um toucador. 

Todas as salas dos coordenadores de Cursos e Programas estão devidamente equipadas 

com mesa, cadeiras, armário e computador, com acesso a um pool de impressoras. No 

espaço é possível a realização de atendimentos individualizados ou em grupos com 

privacidade. 

O formato arquitetônico e organizacional possibilita a agilidade dos processos 

acadêmico-administrativos, a padronização dos processos e do atendimento discente; a 

integração de ações de ensino, pesquisa e extensão, bem como a melhor comunicação entre 

os coordenadores de cursos e programas. 

 SALAS DE AULA 

A UCB dispõe atualmente de 171 salas de aula, equipadas com projetor, equipamento 

de som, computador com monitor e acesso à internet, cinco dessas salas possuem 

projetor com tela interativa, todas possuem mesas em L para os professores, cadeiras 
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estofadas e sistema de ventilação ou ar-condicionado. A quantidade de salas atende à 

demanda de oferta dos componente curriculares. 

 SALAS INOVATIVAS 

Referência de utilização nas melhores universidades do mundo, a sala inovativa é 

sinônimo de modernização do ensino em sala de aula. Com uma nova proposta de 

aprendizagem e uma resposta à mudança de paradigma em que vivemos no mundo, na 

tecnologia e em especial, na educação, as Salas possuem um papel fundamental: serem 

um elo facilitador aos estudantes, como um modelo inovador de ensino. 

 SALAS GOOGLE 

Resultado da parceria da UCB com a Google, as salas Google são espaços de 

aprendizagem diferenciados, estruturados para fomentar a criatividade, a 

aprendizagem colaborativa e o uso de ferramentas de tecnologia. Nesse sentido, além 

de permitir várias configurações de ambiente, que possibilitam a utilização de 

estratégias e metodologias dinâmicas com foco na aprendizagem ativa e colaborativa, 

também disponibiliza chromebooks para uso individual dos estudantes. 

3.2 Sistema de Bibliotecas 

Desde que foi instituído, o Sistema de Bibliotecas (SIBI) tem disponibilizado mecanismos 

de apoio ao processo pedagógico, implantando ferramentas utilizadas nas melhores bibliotecas 

universitárias do Brasil e exterior, visando fornecer aos seus usuários subsídios para 

embasamento de suas pesquisas e produção acadêmico-científica. O SIBI também é responsável 

por reunir, organizar e preservar o conhecimento produzido pela comunidade universitária, e 

também incentiva a disseminação e o acesso aberto à produção da UCB. 

O SIBI participa de redes de cooperação com instituições que produzem e/ou oferecem 

acesso à informação especializada, para atender melhor à necessidade do seu público. Entre 

seus principais parceiros estão: CAPES; CBBU; IBICT; OPAS/BIREME; ReBAP e Rede Pergamum. 

A Biblioteca Central localizada no Câmpus I, em Taguatinga, ocupa uma área de 4.197m², 

distribuídos em andar térreo e pavimento superior e a Biblioteca de Pós-Graduação, localizada 

no Câmpus II, Asa Norte, ocupa uma área de 357,41m². Para melhor atender seus usuários, a 

biblioteca conta com os seguintes espaços: 
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 Sala Google: com capacidade para 45 pessoas, está disponível para a realização 

de treinamentos, eventos do Sistema de Bibliotecas ou da UCB e projeção de 

vídeos. Sua estrutura é composta por: TV LCD 42 polegadas; Aparelho de DVD; 

Videocassete; Projetor multimídia; 8 computadores com acesso à internet. 

 Sala e.e.cummings: disponível para apresentações, reuniões, treinamentos, 

entre outros. 

 Cabine de estudo em grupo: a utilização das cabines para estudo em grupo 

atende, exclusivamente, a comunidade acadêmica da UCB. A Biblioteca Central 

possui 25 unidades com capacidade para quatro pessoas, e a Biblioteca da Pós-

Graduação, três unidades. 

 Espaço de estudo coletivo: estes espaços dispõem de inúmeras mesas e 

também algumas baias, que são utilizadas pela comunidade acadêmica para 

estudos e/ou realização de trabalhos. 

 Salas docentes: espaço destinado para uso exclusivo dos docentes, mediante 

agendamento. 

 Esquina da ciência: é um espaço Americano criado para divulgar e promover as 

ciências. Única no Brasil, ela é aberta a qualquer pessoa que tenha interesse em 

obter mais informações sobre: meio ambiente, tecnologia, internet, saúde, 

entre outros, com foco nos estudos e pesquisas realizadas em parceria dos 

Estados Unidos com o Brasil. 

 Espaço para exposições. 

O acervo do Sistema de Bibliotecas (SIBI) é composto por, aproximadamente 300 mil 

volumes diversificados. São eles: livros, teses e dissertações, folhetos, DVDs, fitas VHS, CD-

ROMS, jornais e revistas técnico-científicas impressas (mais de 1900 títulos). O SIBI, por meio do 

Repositório Institucional e o Portal de Revistas Eletrônicas reuni, organiza, preserva e dissemina 

o conhecimento gerado pela comunidade acadêmica; promovendo a acessibilidade e 

visibilidades a esses conteúdos. 

Um dos diferenciais do SIBI é oferecer à comunidade acadêmica da UCB acesso ao Portal 

de Periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES/MEC), 

que dispõe de mais de 37 mil publicações periódicas internacionais e nacionais e as mais 

renomadas publicações de resumos, cobrindo todas as áreas do conhecimento. Inclui também 

uma seleção de importantes fontes de informação científica e tecnológica de acesso gratuito na 

web. 
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3.3 Laboratórios Formação Geral 

A Seção de Laboratórios de Informática – SLAB oferece aos estudantes e professores os 

recursos de informática necessários para o desenvolvimento da formação acadêmica 

disponibilizando uma estrutura de 27 Laboratórios de Informática, instalados nos câmpus I, II e 

Unidade Dom Bosco. Dentre estes, sete são salas públicas, que têm por finalidade: 

 Apoiar a condução dos componentes curriculares de todos os cursos da UCB que 

necessitam pedagogicamente de recursos computacionais. 

 Oferecer suporte para treinamentos e capacitação de docentes e discentes. 

 Disponibilizar aos usuários os recursos necessários às suas atividades extraclasse 

para a elaboração e impressão de monografias, trabalhos acadêmicos e 

pesquisas na Internet. 

Das sete salas públicas, uma é preparada e equipada exclusivamente para os estudantes 

dos cursos de Tecnologia de Informação que encontram neste espaço todas as características e 

softwares específicos do seu curso.  

Os outros 20 laboratórios distribuídos entre os câmpus I, II e Asa Sul (Unidade Dom 

Bosco) são destinados ao desenvolvimento das aulas, utilizados pelos mais diversos cursos, 

conforme descrição a seguir: 
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Tabela 2 – Laboratórios de Informática. 

LABORATÓRIOS 
ESPECÍFICO LOCALI-

ZAÇÃO 

ÁREA 

(M2) 

CAPACI-

DADE FG/B FP/E PP/PSC 

Laboratório de rede de computadores  X  C103 77 30 

Laboratório de Informática – Perícia Digital  x  B007 74 35 

Laboratório de Informática X X  A013 52 27 

Laboratório de Informática X X  B106 78 35 

Laboratório de Informática X X  B107 78 34 

Laboratório de Informática X X  C102 77 35 

Laboratório de Informática X X  R01A 80 40 

Laboratório de Informática x x  R01B 80 36 

Laboratório de Informática x x  K033 40 21 

Laboratório de Informática x x  K134 54 27 

Laboratório de Informática x x  K261 54 21 

Laboratório de Informática x x  M107 93 54 

Laboratório de Informática x x  M108 80 44 

Laboratório de Informática x x  M109 61 34 

Laboratório de Informática x x  M110 61 34 

Laboratório de Informática x x  M111 80 48 

Laboratório de Informática x x  M113 80 48 

Laboratório de Informática x x  M114 80 44 

       

 

Legenda: 

FG/B – Laboratórios para a Formação Geral/Básica – assinale com X. 
FP/E – Laboratórios para a Formação Profissionalizante/específica – assinale com X. 
PP/PSC - Laboratórios para a Prática Profissional e Prestação de Serviços à Comunidade – assinale com X. 

3.4 Laboratórios de Formação Específica 

 Com o intuito de favorecer o ambiente universitário de diálogo e convívio entre futuros 

profissionais, a UCB oferta componentes curriculares comuns aos cursos da Escola de Saúde e 

Medicina, entendendo que este é um caminho importante para a formação do egresso, uma vez 

que estimula a atuação interdisciplinar e multiprofissional, preconizadas pelas diretrizes 

curriculares nacionais. Os espaços de aprendizagem comuns aos cursos são os laboratórios de 

anatomia, biologia celular, biologia molecular, histologia, imunologia, microbiologia, 

microscopia, parasitologia, patologia e química. Todos estes ambientes são bem equipados e 

atendem às particularidades de cada área do conhecimento do Núcleo de Formação Básica da 

Escola de Saúde e Medicina, nos quais são desenvolvidas atividades de ensino, pesquisa e 

extensão. Ademais, o suporte técnico às atividades práticas nestes espaços é realizado por 

profissionais habilitados.  
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 Os laboratórios são coordenados por uma área específica da Universidade, que gerencia 

administrativamente estes espaços de aprendizagem, visando à aquisição de equipamentos e 

reagentes necessários ao funcionamento adequado das aulas práticas dos componentes 

curriculares atendidos, bem como o acompanhamento dos profissionais que desempenham 

atividades de suporte técnico. Cabe destacar ainda que, nos laboratórios nos quais a Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária solicita um colaborador responsável técnico, essa exigência é 

obedecida. 

LABORATÓRIOS DE ANATOMIA HUMANA 

Os laboratórios de Anatomia Humana atendem estudantes dos componentes 

curriculares: Integração Morfofuncional do Corpo Humano I e Integração Morfofuncional do 

Corpo Humano II, além de atividades extraclasse. Esses espaços apresentam um acervo 

adequado de peças humanas bem como um excelente acervo de peças sintéticas do corpo 

humano. As aulas acontecem em turmas de no máximo 25 estudantes, nas quais as peças 

anatômicas são expostas em bancadas adequadas e grupos de estudantes se revezam para 

observar as principais estruturas do corpo humano, com a orientação do professor. 

LABORATÓRIO DE BIOLOGIA CELULAR E MOLECULAR  

O laboratório de Biologia Celular e Molecular, além de ser utilizado para o 

desenvolvimento de projetos de pesquisa, está adequadamente equipado para atender aulas 

práticas dos componentes curriculares: Biologia Celular e Molecular I, Biologia Celular e 

Molecular II, Genética e Biotecnologia, Mecanismos de Lesão e Reparo I e Mecanismos de Lesão 

e Reparo II. Os equipamentos desse laboratório possibilitam a espectrofotometria, cultura e 

transformação bacteriana, extração, purificação e caracterização de proteínas, extração de DNA 

e proteínas e amplificação de regiões específicas de DNA de diferentes genomas via reação em 

cadeia da polimerase (PCR), testes sorológicos, dentre outros. Nesses espaços as aulas 

acontecem em turmas de no máximo 25 estudantes, nos quais grupos de até cinco estudantes 

realizam as atividades práticas, com orientação do docente. 

LABORATÓRIOS DE MICROSCOPIA 

Os laboratórios de Microscopia compreendem o laboratório de Histologia e Embriologia, 

laboratório Multidisciplinar e laboratório de Histopatologia. Nesses ambientes são 

desenvolvidas as aulas práticas dos componentes curriculares: Integração Morfofuncional do 

Corpo Humano I, Integração Morfofuncional do Corpo Humano II, Mecanismos de Lesão e 

Reparo I e Mecanismos de Lesão e Reparo II visto que estes componentes curriculares 

contemplam conteúdos de histologia, embriologia e patologia. Nestes espaços, as aulas 
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acontecem com turmas de no máximo 25 estudantes e estão equipados com microscópios para 

uso individual, sistema de captação de imagem microscópica, laminário histológico e 

histopatológico. Além disso, para o estudo anatomopatológico, os laboratórios de microscopia 

e histopatologia disponibilizam peças anatômicas com processos patológicos, alguns dos quais 

são raros, representando, portanto, uma oportunidade de aprendizado. 

LABORATÓRIO DE MICROBIOLOGIA E HIGIENE DOS ALIMENTOS 

No laboratório de Microbiologia e Higiene de Alimentos acontecem as atividades 

práticas do componente curricular Mecanismos de Lesão e Reparo II, a qual contempla o 

conteúdo de microbiologia. Nesses espaços as aulas ocorrem com turmas de no máximo 25 

estudantes, nos quais grupos de até cinco estudantes realizam as atividades práticas, com 

orientação do professor. Durante as aulas práticas, os estudantes aprendem sobre as principais 

características relacionadas à classificação dos microrganismos, fatores relacionados ao 

crescimento microbiano, dentre outros. 

LABORATÓRIOS DE QUÍMICA 

 Nos laboratórios de química da UCB são desenvolvidas as atividades práticas dos 

componentes curriculares: Biologia Celular e Molecular I e Biologia Celular e Molecular II. Esse 

espaço está adequadamente equipado para a realização de práticas de Bioquímica, realizada 

nesses componentes curriculares. Nesses espaços as aulas acontecem em turmas de no máximo 

25 estudantes, nos quais grupos de até cinco estudantes realizam as atividades práticas, com a 

orientação docente. 

LABORATÓRIO DE PARASITOLOGIA 

 No laboratório de Parasitologia acontecem as aulas práticas do componente curricular 

Mecanismos de Lesão e Reparo I. Esse ambiente apresenta microscópios binoculares, lupas 

estereoscópicas binoculares, lâminas parasitológicas permanentes, além de equipamentos e 

materiais adequados ao preparo de lâminas a fresco. Durante as aulas práticas, são realizados 

estudos da identificação e diagnóstico parasitológico, genético e imunológico.  As aulas 

acontecem com turmas de no máximo 25 estudantes com o uso de um microscópio para cada 

dois estudantes. 

 

LABORATÓRIOS 
ESPECÍFICO LOCALI-

ZAÇÃO 
ÁREA 
(M2) 

CAPACI-
DADE FG/B FP/E PP/PSC 

Laboratório de anatomia X X  M317 70 25 

Laboratório de anatomia x x  M318 64 25 

Laboratório de anatomia X X  M320 61 25 
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LABORATÓRIOS 
ESPECÍFICO LOCALI-

ZAÇÃO 
ÁREA 
(M2) 

CAPACI-
DADE FG/B FP/E PP/PSC 

Laboratório de Biologia Celular e 
Molecular 

X X  
M326/M327 123 25 

Laboratório de Microscopia X X  M312 61 25 

Laboratório de Microbiologia e Higiene 
dos alimentos 

X X  
M123/M124 158 25 

Laboratório de Química X X  M301 97 25 

Laboratório de Parasitologia x x  M122 79 25 

       

Legenda: 
FG/B – Laboratórios para a Formação Geral/Básica – assinale com X. 
FP/E – Laboratórios para a Formação Profissionalizante/específica – assinale com X. 
PP/PSC - Laboratórios para a Prática Profissional e Prestação de Serviços à Comunidade – assinale com X. 

LABORATÓRIO DE HABILIDADES DA UCB 

 O Laboratório de Habilidades e Simulação da UCB (LHS-UCB) localizado na Unidade 

Taguatinga do Instituto do Coração do Distrito Federal (ICDF), é utilizado para aulas práticas do 

componente curricular Biossegurança e Primeiros Socorros, além das disciplinas específicas, dos 

diversos componentes curriculares que compõe a matriz curricular do curso. O LHS-UCB é 

constituído por um complexo de salas que ocupa grande parte do subsolo do ICDF. São 10 salas 

para atividades de simulação e habilidades. Nas salas de simulação são trabalhadas situações 

clínicas em estações previamente estruturadas. Para apoio das atividades do laboratório temos 

adjacente ao laboratório um auditório com capacidade para 50 discentes, 1 sala de aula teórica 

que comporta 25 discentes, 1 sala de aula teórica com capacidade para 15 discentes, 1 sala dos 

professores e 1 sala de apoio para docentes e discentes em atividades práticas. O LHS-UCB é um 

espaço composto por várias salas destinadas para o treinamento de habilidades médicas nas 

diversas fases do processo de aprendizagem do estudante de graduação. Os ambientes são 

adaptados para treinamentos em cuidados em saúde, em comunicação e em simulações de alta 

fidelidade em manequins. O LH-UCB forma um complexo de cenários estratégicos nas atividades 

de ensino-aprendizagem, tornando real a integração da teoria e prática. O LHS-UCB é 

multifuncional e transdisciplinar, servindo para as atividades de treinamento em cuidados 

médicos e cirúrgicos, procedimentos invasivos em urgência e emergência, terapia intensiva e 

em ginecologia e obstetrícia. As salas do LHS-UCB foram planejadas e mobiliadas em múltiplos 

cenários em cuidados com saúde e seus agravos: consultórios médicos com vidro espelhado 

para simulação de atividades em comunicação médica, enfermaria e sala de atendimentos de 

urgência/emergência. 

Quanto aos laboratórios específicos do curso de Farmácia, temos:  

LABORATÓRIO DE FARMACOGNOSIA E FITOTERAPIA 
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 O laboratório de Farmacognosia tem a finalidade de garantir a realização de aulas 

práticas do componente curricular de Farmacognosia e faz parte do grupo de laboratórios 

específicos do curso de Farmácia. Está equipado para realização de análise de qualidade de 

drogas vegetais frente aos parâmetros oficiais constantes na farmacopéia brasileira e demais 

códigos oficiais aceitos no Brasil; preparo e padronização de formas extrativas: extratos, 

tinturas, alcoolaturas; análise fitoquímica de compostos ativos vegetais, tais como alcaloides, 

flavonoides, taninos, saponinas e outros. 

LABORATÓRIO DE FARMACOTÉCNICA 

 Neste laboratório são realizadas aulas práticas dos componentes curriculares de 

Farmacotécnica e Dermofarmácia e Cosmetologia. Nele os estudantes aprendem as técnicas da 

manipulação em escala artesanal de medicamentos em suas diferentes formas de farmacêuticas 

- sólidas (pós, cápsulas), semissólidas (pomadas, pastas, géis, emulsões) e líquidas (soluções, 

xaropes e suspensões), assim como de cosméticos, conforme as boas práticas de manipulação 

estabelecidas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Além das aulas práticas são 

realizados projetos de Iniciação Científica na área de desenvolvimento galênico. 

 O laboratório foi construído de forma a simular o mais possível a realidade estrutural de 

uma farmácia com manipulação e está divido em três laboratórios para manipulação de formas 

farmacêuticas específicas (laboratório de Formas Farmacêuticas Líquidas, laboratório de Formas 

Farmacêuticas Sólidas e laboratório de Formas Farmacêuticas Semissólidas) e uma área para o 

realização de atividades de suporte ao núcleo de Estudos em Desenvolvimento Galênico e 

Tecnologia Farmacêutica. 

LABORATÓRIO DE TECNOLOGIA FARMACÊUTICA 

 O laboratório de Tecnologia Farmacêutica conta com equipamentos industriais que 

permitem a produção de medicamentos sólidos (pós, granulados, comprimidos e drágeas), 

líquidos e semissólidos, em escala piloto. Nele são realizadas as aulas práticas do componente 

curricular de Tecnologia Farmacêutica, permitindo aos estudantes conhecerem e dominarem os 

fundamentos e as técnicas de preparo de medicamentos em escala industrial. Além disso, o 

laboratório também é empregado para a realização de atividades de suporte ao Núcleo de 

Estudos em Desenvolvimento Galênico e Tecnologia Farmacêutica e, de Iniciação Científica com 

estudos envolvendo o desenvolvimento de formulações farmacêuticas. 

LABORATÓRIO DE CONTROLE DE QUALIDADE 
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 Neste laboratório são realizadas aulas práticas do componente curricular de Controle e 

Garantia da Qualidade. Os estudantes desenvolvem as rotinas do controle de qualidade das 

análises físicas e físico-químicas da matéria-prima e dos produtos acabados, utilizando métodos 

clássicos e instrumentais. Atividades de suporte ao núcleo de Estudos em Desenvolvimento 

Galênico e Tecnologia Farmacêutica também são desenvolvidas, além da Iniciação científica em 

controle de qualidade das matérias-primas e formulações farmacêuticas. 

 

LABORATÓRIOS LOCALI-ZAÇÃO ÁREA (M2) CAPACI-DADE 

Lab. de Farmacognosia e Fitoterapia M332/333 79,33 25 

Laboratório de Farmacotécnica M006.1 178,0 15 

Laboratório de Tecnologia Farmacêutica M117 60,67 20 

Laboratório de Controle de Qualidade M119 72,14 25 
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