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INFORMAÇÕES BÁSICAS

Currículo

2014

Unidade curricular

Farmácia e Sociedade

Departamento

CCO

Período

1º

Carga Horária

Código
CONTAC

FA004

Teórica

36

Prática

------- Total

36Síncrona

24

Assíncrona

12

Tipo

Obrigatória

Habilitação / Modalidade

Bacharelado
Pré-requisito

Não há.

Co-requisito
Não há.

EMENTA

Profissão farmacêutica: histórico, atualidades, abrangência e mercado profissional. Diretrizes

nacionais e matriz curricular do Curso de Farmácia da Universidade Federal de São João

Del-Rei (UFSJ).

OBJETIVOS

Propiciar aos acadêmicos do curso de farmácia informações para a formação de um

profissional consciente dos seus deveres sociais, no âmbito da profissão. Conhecer a

dimensão e abrangência da atuação do profissional farmacêutico, promovendo o contato do

acadêmico com profissionais farmacêuticos de diferentes áreas de atuação.

CURSO: Farmácia Turno: Integral

Ano: 2020 Semestre: Período Emergencial 1

Docentes Responsáveis: André de Oliveira Baldoni, Renê Oliveira do Couto,
Joaquim Maurício Duarte Almeida, Danyelle Romana Alves Rios.
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

1 Aspectos conceituais e históricos do curso e da profissão farmacêutica.

2 Histórico da profissão farmacêutica.

3 Aspectos conceituais, remédios, medicamentos, genéricos, referência e
similar.

4 Formas farmacêuticas e vias de administração dos medicamentos.

5 Uso Racional de medicamentos e o papel do farmacêutico na sociedade.

6 Armazenamento e descarte racional de medicamentos e Análise crítica da
Bula de medicamentos e embalagens.

7 Diretriz curricular do curso de farmácia.

8 Tema Livre para palestra com profissionais farmacêuticos.

9 O farmacêutico no contexto da indústria farmacêutica.

10 Aspectos conceituais e históricos sobre os Produtos Naturais.

11 Aspectos regulatórios dos Produtos Naturais.

12 Discussão Geral e apresentação do relatório sobre Produtos Naturais.

13 O Farmacêutico no contexto dos serviços clínicos.

14 O Farmacêutico e as análises clínicas.

METODOLOGIA DE ENSINO

Serão realizadas atividades síncronas (24h) e/ou assíncronas (12h), que serão assim

distribuídas:

- Aula expositiva. Haverá aulas síncronas via google meeting e aulas gravadas

(assíncronas) que serão disponibilizadas previamente aos estudantes. Os formatos
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de cada uma destas aulas semanais serão informados a todos os estudantes no

primeiro dia de aula.

- Discussão em fórum no moodle da UFSJ.

CONTROLE DE FREQUÊNCIA E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

1) As atividades poderão ser individuais ou em grupo, conforme o cronograma (a

ser disponibilizado no primeiro dia aula), e enviados através do email, da

plataforma Moodle ou por outro meio a ser definido pelo professor;

2) A frequência será computada através da participação/entrega das atividades

correspondentes ao tema da aula dentro do prazo estabelecido.

3) Em caso de plágio acadêmico o estudante receberá pontuação 0 (zero) para a

atividade e não receberá frequência na aula correspondente.

4) Haverá cinco atividades avaliativas, sendo um trabalho escrito em grupo e

quatro avaliações – uma de cada professor (fórum, trabalho ou prova, a ser

definido no primeiro dia de aula). Cada avaliação valerá 20 pontos. A nota final

será calculada pela soma das respectivas notas.

5) Os critérios de avaliação do trabalho escrito serão: Qualidade e formatação das

referências bibliográficas utilizadas, abrangência do tema (será avaliado se o grupo

contemplou todos os tópicos existentes sobre o assunto), profundidade do tema (será

avaliado se os estudantes estudaram e aprofundaram nos tópicos citados), coerência

do tema proposto, qualidade do conteúdo. A participação de todos os integrantes do

grupo durante a elaboração e apresentação é obrigatória.

6) Haverá apenas uma prova substitutiva, que ocorrerá ao final do semestre

(última semana). Será cobrado o conteúdo ministrado durante todo o

semestre. A nota obtida na avaliação substitutiva substituirá a menor nota (em

valor relativo), exceto quando a nota obtida for inferior à nota anterior.

Poderão realizar prova substitutiva acadêmicos que perderam alguma

avaliação por motivo de saúde (com atestado médico) e aqueles que não

conseguiram a nota mínima para aprovação.
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7) Dúvidas sobre o conteúdo que surgirem após a aula síncrona poderão

também ser retiradas via mensagens do Moodle ou e-mail a qualquer

momento;

8) Todo o material necessário para o acompanhamento da disciplina será
disponibilizado pelo professor via Moodle e/ou pelo e-mail da turma dos
alunos.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1) IVAMA, A. M.; MALDONADO, J. L. M. (Org.). O papel do farmacêutico no
sistema de atenção à saúde. Boas Práticas em Farmácia: em ambientes
comunitários e hospitalares. Brasília: OPAS/OMS/CFF, 2004. Disponível em:
<http://www.cff.org.br/cff/mostraPagina.asp?codServico=92>.

2) BRASIL. Ministério da Saúde. Assistência farmacêutica na atenção básica: instruções
técnicas para sua organização. 1ed. Brasília: Ministério da Saúde, 2001. 31p.
disponível em www.saude.gov.br

3) BRASIL. Memento Fitoterápico da Farmacopeia Brasileira 5ª Ed. / Agência
Nacional de Vigilância Sanitária. 1ª edição. Brasília: Anvisa, 2016. 115p.
Disponível em:
http://portal.anvisa.gov.br/documents/33832/259456/Suplemento+FFFB.pdf/47
8d1f83-7a0d-48aa-9815-37dbc6b29f9a

4) BRASIL. Resolução-RDC n° 26, de 13 de maio de 2014. Dispõe sobre o
registro de medicamentos fitoterápicos e o registro e notificação de produtos
tradicionais fitoterápicos. Diário Oficial da República Federativa do Brasil,
Brasília, DF, 13 maio 2014. Disponível em:
<http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/anvisa/2014/rdc0026_13_05_2014.
pdf>

5) SOCIEDADE BRASILEIRA DE ANÁLISES CLÍNICAS. Disponível em:
http://www.sbac.org.br/

6) Produtos naturais: https://farmacognosia-ufsj.webnode.com/

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

Os websites das sociedades oficiais, tais como Conselho Federal e Regionais de

Farmácia, Sociedade Brasileira de Cardiologia, Endocrinologia, etc.
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1. Essa é uma Unidade Curricular específica para o Ensino Remoto
Emergencial?

( X) SIM ( ) NÃO

Se respondeu SIM, por favor, responda as perguntas 2 e 3.

2. A qual UC do PPC do Curso de Farmácia (2014) essa UC dará equivalência?

Nome: Farmácia e Sociedade

Código CONTAC: FA004 Período de Oferecimento: 1º

3. Haverá necessidade do(a) acadêmico(a) cursar outra UC para conseguir a
equivalência? ( ) SIM ( X) NÃO.

Se SIM. Qual UC? ______________________________ Carga Horária: _____

Essa UC complementar será oferecida:

( ) no período remoto subsequente

( ) no retorno das atividades presenciais

4. Você deseja oferecer esta Unidade Curricular nos cursos de Farmácia e
Bioquímica simultaneamente?

( ) SIM

(X) NÃO


