INFORMAÇÕES ACADÊMICAS CURSO DE FARMÁCIA I/2017
DISCIPLINA

Anatomia Humana

Biologia Celular e
Embriologia

PROFESSOR

Edú Roberto Cerutti
Barros

Karen Freitas Santos

TITULAÇÃO

Mestre

Doutora

CURRÍCULO LATTES
1º SEMESTRE

METODOLOGIA

TEMPO DE CASA

http://lattes.cnpq.br/696301056
6871268

Aulas expositivas; estudo dirigido em
grupo; discussão de exercícios e casos
clínicos, demonstração e estudos
práticos. A modalidade de aulas
estabelecidas prevê: aulas teóricas e
expositivas - teórico/práticas aulas
práticas em laboratório com peças
anatômicas - modelos anatômicos blocos anatômicos (esplancnologia).

(01/04/2003 – atual)

http://lattes.cnpq.br/270456004
3562277

A disciplina será desenvolvida sob a
forma de aulas teóricas e de aulas
práticas. As aulas teóricas têm por
objetivo descrever, de maneira clara e
concisa, a estrutura das células e tecidos
e tópicos gerais sobre a embriologia
humana. As aulas práticas visam
complementar as informações teóricas e
consistem no estudo minucioso, ao
microscópio de luz, de lâminas
permanentes e preparação à fresco
previamente indicadas nos roteiros, além

(25/08/2011 – atual)

de questões dirigidas que orientem o
estudo dos alunos durante as aulas.

Estágio Farmacêutico I

Fundamentos de Física

Fundamentos de
Matemática

Histologia

Geni Maria Quatrin de
Oliveira

Iliane Teresinha Tonello

Leandro Kreuzberger

Karen Freitas Santos

Especialista

http://lattes.cnpq.br/412814418
6100512

Aulas expositivas e dialogadas,
atividades práticas de observação em
diferentes ambientes de atuação do
farmacêutico (laboratórios, farmácias e
serviço público), visitas a indústrias de
alimentos, elaboração de relatórios e
apresentação em seminário de
socialização das atividades realizadas.

Especialista

http://lattes.cnpq.br/170942056
2918901

Aulas expositivas; aulas práticas no
laboratório, seminários e discussão de
exercícios.

(01/03/1993 - atual)

Mestre

http://lattes.cnpq.br/658678970
7064375

Aulas expositivas e dialogadas, trabalhos
individuais e em grupos, utilização do
laboratório de informática com
aplicativos específicos para o cálculo e
utilização de calculadoras gráficas.

(01/08/2012 - atual)

Doutora

http://lattes.cnpq.br/270456004
3562277

A disciplina será desenvolvida sob a
forma de aulas teóricas e de aulas
práticas. As aulas teóricas têm por
objetivo descrever, de maneira clara e

(01/08/2001 - atual)

(25/08/2011 – atual)

concisa, a estrutura das células e tecidos
e tópicos gerais sobre a embriologia
humana. As aulas práticas visam
complementar as informações teóricas e
consistem no estudo minucioso, ao
microscópio de luz, de lâminas
permanentes e preparação à fresco
previamente indicadas nos roteiros, além
de questões dirigidas que orientem o
estudo dos alunos durante as aulas.

Introdução à Farmácia

Verciane Schneider
Cezarotto

Mestre

http://lattes.cnpq.br/137051013
6346338

Química Geral e Inorgânica

Camila Aguilar Buzatta

Doutora

http://lattes.cnpq.br/656115215
6251244

Sociologia

Aires Zitkoski

Especialista

http://lattes.cnpq.br/670761854
6541567

Desenvolvimento de trabalhos
individuais e em grupo, aulas
expositivas, palestras com docentes e ou
profissionais farmacêuticos das
diferentes áreas de atuação.

(01/04/2008 – atual)

Aulas teóricas em sala de aula e aulas
experimentais em laboratórios.

(25/02/2013 – atual)

Práticas pedagógicas que visem o
aprimoramento de competências e
habilidades reflexivas e argumentativas:
aulas expositivas, socialização de
leituras e pesquisas bibliográficas em
seminários, problematização de textos,

(02/08/1999 – atual)

de conceitos e de teorias, exposição
argumentativas em debates de temas
pertinentes e significativos.
3º SEMESTRE

Assistência Farmacêutica

Glória Narjara Santos da
Silva

Bioquímica I

Carlos Eduardo Blanco
Linares

Epidemiologia

Glória Narjara Santos da
Silva

Doutora

http://lattes.cnpq.br/484568156
2728637

Serão ministradas aulas expositivas e
dialogadas onde o professor terá o papel
de mediador do processo de construção
do conhecimento utilizando instrumentos
como leituras, seminários em grupo e
estudos dirigidos, aplicando a legislação
atual da assistência farmacêutica no
Brasil.

Doutor

http://lattes.cnpq.br/813569091
7054350

Aulas expositivas com a utilização de
retroprojetores, projetores de slides,
datashow, lousa, seminários e relatórios.

(01/03/2002 – atual)

http://lattes.cnpq.br/484568156
2728637

Os métodos utilizados devem ser
variados, permitindo explorar as
diferentes competências e habilidades
do grupo, por meio de aulas expositivas
que permitam a reflexão, seminários em
grupo, estudos dirigidos e mesas
redondas para discussão dos temas

(04/08/2014 – atual)

Doutora

(04/08/2014 – atual)

propostos e trocas entre os atores
envolvidos, visando sempre a construção
de conhecimento.

Imunologia

Patologia

Geni Maria Quatrin de
Oliveira

Edú Roberto Cerutti
Barros

Especialista

Mestre

Química Analítica Clássica II

Débora Orso

Doutora

Química Orgânica II

Sandro Rogério

Doutor

http://lattes.cnpq.br/412814418
6100512

http://lattes.cnpq.br/696301056
6871268

http://lattes.cnpq.br/844018632
5369449

http://lattes.cnpq.br/094349148

O conteúdo será desenvolvido através
de aulas expositivas teóricas, aulas
práticas, questionamentos, trabalhos
individuais e em grupo com auxílio de
referências bibliográficas.

(01/08/2001 - atual)

A disciplina será desenvolvida sob a
forma de aulas expositivas. As aulas
práticas serão realizadas com lâminas
de preparados histológicos.

(01/04/2003 - atual)

As aulas serão expositivas com
audiovisuais, dialogadas com textos
constantes da bibliografia. Também
serão desenvolvidos estudos dirigidos.As
aulas serão expositivas com
audiovisuais, dialogadas com textos
constantes da bibliografia. Também
serão desenvolvidos estudos dirigidos.

Aulas teóricas em sala de aula e aulas

(01/07/2016 - atual)

(01/03/2004 - atual)

Giacomelli

Primeiros Socorros

Marcia Casaril dos Santos
Cargnin

Mestre

5756692

experimentais em laboratório.

http://lattes.cnpq.br/033468553
9893145

Os conteúdos serão desenvolvidos
utilizando-se aulas expositivas,
dialogadas e demonstrativas. Serão
utilizados recursos audiovisuais, aulas
teórico-práticas em laboratório, utilização
de equipamentos para simulações
(manequim, braço mecânico, ambú,
máscara, tubo de oxigênio, talas
infláveis, bandagens).

(01/04/2009 - atual)

O aluno deverá acompanhar e executar
atividades técnicas e administrativas de
competência do profissional
farmacêutico no local em que
desenvolverá o estágio. Para o bom
aproveitamento do estágio, o aluno
deverá ser orientado pelo superior local
(o qual deverá ser, obrigatoriamente,
farmacêutico) e por um supervisor
acadêmico (professor do curso).
Informações adicionais encontram-se no
Manual de Estágio Farmacêutico II.

(01/04/2008 – atual)

5º SEMESTRE

Estágio Farmacêutico II

Verciane Schneider
Cezarotto

Mestre

http://lattes.cnpq.br/137051013
6346338

Farmacognosia B

Farmacologia II

Farmacotécnica II

Verciane Schneider
Cezarotto

Ana Cristina Stein

Fernanda Cramer Flores

Mestre

Doutora

Doutora

http://lattes.cnpq.br/137051013
6346338

Serão ministradas aulas expositivas,
dialogadas e práticas onde o professor
terá o papel de mediador do processo de
construção do conhecimento utilizando
instrumentos como leituras, seminários
em grupo, aulas práticas e estudos
dirigidos. Desenvolvimento do
conhecimento dos fitofármacos
aplicando-os à Farmácia de
dispensação, farmácia industrial e ao
controle de qualidade.

(01/04/2008 – atual)

http://lattes.cnpq.br/982653643
4007160

Serão ministradas aulas expositivas e
dialogadas onde o professor terá o papel
de mediador do processo de construção
do conhecimento utilizando instrumentos
como leituras, seminários em grupo e
estudos dirigidos.

(01/03/2012 – atual)

http://lattes.cnpq.br/173064595
7936098

Serão ministradas aulas expositivas e
dialogadas onde o professor terá o papel
de mediador do processo de construção
do conhecimento do aluno utilizando
instrumentos como leituras, seminários

(01/02/2016 – atual)

em grupo e estudos dirigidos.

Química Farmacêutica I

Glória Narjara Santos da
Silva

Doutora

http://lattes.cnpq.br/484568156
2728637

Aulas teóricas expositivas, aulas
práticas, Laboratório de informática,
seminários e trabalhos.

(04/08/2014 – atual)

(01/02/2016 – atual)

7º SEMESTRE

Biotecnologia Industrial

Fernanda Cramer Flores

Doutora

http://lattes.cnpq.br/173064595
7936098

Aulas expositivas e práticas versando
sobre os princípios teóricos das técnicas
e fatores relacionados a processos
fermentativos e enzimáticos aplicados à
indústria de produção de matéria-prima.

Bromatologia

Rosselei Caiél da Silva

Doutora

http://lattes.cnpq.br/218719713
8622302

Aulas teóricas e aulas práticas.

(01/02/2011 – atual)

Controle de Qualidade em
Alimentos

Rosselei Caiél da Silva

Doutora

http://lattes.cnpq.br/218719713
8622302

Aulas teóricas expositivas.

(01/02/2011 – atual)

http://lattes.cnpq.br/137051013
6346338

O aluno deverá acompanhar e executar
atividades técnicas e administrativas de
competência do profissional
farmacêutico no local em que
desenvolverá e estágio. Para o bom
aproveitamento do estágio, o aluno
deverá ser orientado pelo superior local
(o qual deverá ser, obrigatoriamente,
farmacêutico) e por um supervisor

(01/04/2008 – atual)

Estágio Supervisionado no
Âmbito Farmacêutico II

Verciane Schneider
Cezarotto

Mestre

acadêmico (professor do curso).

Farmácia Hospitalar A

Tecnologia Farmacêutica A

Glória Narjara Santos da
Silva

Fernanda Cramer Flores

Doutora

Doutora

http://lattes.cnpq.br/484568156
2728637

http://lattes.cnpq.br/173064595
7936098

Aula expositiva e dialogada - utilizandose de recursos como retroprojetor,
datashow, apresentações multimídia;
aulas práticas - estudo dirigido,
elaboração de manuais, visitas a
hospitais;dispensação de medicamento
trabalhos individuais e em grupos.

(04/08/2014 – atual)

Aulas expositivas com recursos
audiovisuais, aulas práticas relacionadas
ao conteúdo programático, leitura crítica
de artigos atuais, apresentação de
seminário individual.

(01/02/2016 – atual)

Serão ministradas aulas expositivas,
seminários em grupo e estudos dirigidos.
Discussões a respeito dos conteúdos
mais atuais (como as normas de controle
de qualidade aplicadas aos laboratórios
de análises clínicas e os critérios
avaliados pela SBAC) serão realizadas
em aula, com o objetivo do aluno
associar os assuntos vistos na teoria
como sua aplicação prática. Visitas ao

(25/08/2011 – atual)

9º SEMESTRE

Controle de Qualidade em
Análises Clínicas B

Karen Freitas Santos

Doutora

http://lattes.cnpq.br/270456004
3562277

laboratório para validação de
metodologias estudadas nas aulas
teóricas.

Toxicologia C

Cosmetologia B

Genética Molecular em
Ciências Farmacêuticas

Ana Cristina Stein

Fernanda Cramer Flores

Alana Cristina Dorneles
Wandscheer

Doutora

Doutora

Doutora

http://lattes.cnpq.br/982653643
4007160

Aulas teóricas expositivas, aulas
práticas, discussão de técnicas e
seminários.

http://lattes.cnpq.br/173064595
7936098

Serão ministradas aulas expositivas,
dialogadas e práticas onde o professor
terá o papel de mediador do processo de
construção do conhecimento do aluno
utilizando instrumentos como leituras,
seminários em grupo e estudos dirigidos.
Visitação em indústrias cosméticas.

http://lattes.cnpq.br/982653643
4007160

Serão ministradas aulas expositivas,
seminários em grupo e estudos dirigidos.
Também serão feitas discussões a
respeito dos conteúdos mais atuais, com
o objetivo do aluno associar os assuntos
vistos na teoria como sua aplicação
prática.

(01/03/2012 – atual)

(01/02/2016 – atual)

(01/08/2016 – atual)

Geni Maria Quatrin de
Oliveira

Especialista

http://lattes.cnpq.br/412814418
6100512

Edú Roberto Cerutti
Barros

Mestre

http://lattes.cnpq.br/696301056
6871268

Imunologia Clínica B

Micologia Clínica A

Carlos Eduardo Blanco
Linares

Doutor

Aulas teóricas expositivas utilizando
recursos didáticos disponíveis, quadro,
retroprojetor, multimídia. Leitura e
apresentação de artigos científicos
atuais com elaboração de síntese
individual e em grupo, discussão de
casos clínicos. Aulas práticas
acompanhadas de discussões teóricas
das metodologias das técnicas e
relatórios. Elaboração de laudos e
interpretação de casos clínicos.

7054350

Aulas expositivas dialogadas, aulas
práticas acompanhadas de relatórios,
discussão de técnicas e apresentação
de seminários.

http://lattes.cnpq.br/813569091

(01/08/2001 – atual)

(01/04/2003 – atual)

(01/03/2002 – atual)

Psicologia Aplicada à
Farmácia

Samia Younes Prá

Especialista

http://lattes.cnpq.br/280513587
4823859

Aulas expositivas, seminários e vídeos.

(01/08/1991 – atual)

Citologia Clínica A

Karen Freitas Santos

Doutora

http://lattes.cnpq.br/270456004
3562277

A disciplina será desenvolvida numa
abordagem teórico-prática utilizando-se
aulas expositivas com projeções das

(25/08/2011 – atual)

estruturas e aulas práticas com prévia
visualização pelos alunos das diversas
lâminas com preparados e citológicos.

Trabalho de Graduação II

Fitoquímica

Carlos Eduardo Blanco
Linares

Doutor

http://lattes.cnpq.br/813569091
7054350

Ana Cristina Steins

Doutora

http://lattes.cnpq.br/982653643
4007160

Carlos Eduardo Blanco
Linares

Doutor

http://lattes.cnpq.br/813569091
7054350

Sandro Rogério
Giacomelli

Doutor

http://lattes.cnpq.br/094349148
5756692

Deverá ser elaborado um Trabalho de
Conclusão do Curso (TCC) do tipo
monográfico e um artigo científico
conforme normas técnicas de
publicação, podendo ser da URI ou da
revista científica indexada. O TCC
deverá ser orientado por um professor
do curso dentro das linhas de pesquisa
do departamento.
Aulas expositivas com utilização de
retroprojetor, projetor de slides,
datashow e quadro, seminários e
relatórios.

(01/03/2002 – atual)

(01/03/2012 – atual)
(01/03/2002 – atual)

(01/03/2004 – atual)

