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1 IDENTIFICAÇÃO 

 

NOME DO 
CURSO: 

Análises Clínicas e Gestão de Laboratório 

 

DIMENSÃO DO PDI: 

DIMENSÃO II - Políticas para o ensino, a pesquisa, a pós-
graduação, a extensão e as respectivas formas de 
operacionalização, incluindo os procedimentos para o estímulo 
para a produção acadêmica, as bolsas de pesquisa, de monitoria e 
demais modalidades. 

 

ÁREA CONHECIMENTO: Ciências da Saúde 

 

CURSO DE 
VÍNCULO:  

Farmácia 

 

NÚCLEO DO CURSO 
DE VÍNCULO: 

Ciências da Saúde 

 

TURMA Nº 01 CARGA HORÁRIA 
360 
horas 

VAGAS OFERTADAS 35 

 

PERÍODO DE REALIZAÇÃO: 

INÍCIO 15 de março de 2019 TÉRMINO 28 de fevereiro de 2020 

 

MODALIDADE: 

 PRESENCIAL x EAD PERCENTUAL DE CARGA HORÁRIA EAD: 10% 

 

FUNCIONAMENTO: 

 TEMPO INTEGRAL X TEMPO PARCIAL 

 

ESTRUTURA: 

x MODULAR  SEMESTRAL  ANUAL 

 

NÚMERO DE MÓDULOS 03 NÚMERO DE DISCIPLINAS 09 

 

PERIODICIDADE DAS 
AULAS: 

semanal 

 

LOCAL DE REALIZAÇÃO DAS 
ATIVIDADES DO CURSO: 

UNIVERSIDADE VALE DO RIO DOCE – 
UNIVALE. CAMPUS II 

 

PÚBLICO ALVO 

EM RELAÇÃO 
AO 
MERCADO: 

Graduados em Farmácia, Biomedicina, Medicina e Ciências Biológicas 
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PRÉ-
REQUISITO: 

 

Os candidatos serão selecionados por meio de análise de 

curriculum vitae de portadores de diploma de graduação nos cursos 

definidos no item 7.  Em caso de empate, serão adotados os 

seguintes critérios de desempate: 

 Maior tempo de experiência de trabalho na área de 

Análises Clínicas; 

 Melhor desempenho acadêmico na graduação; 

 Maior número de cursos de atualização profissional. 
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2 APRESENTAÇÃO E JUSTIFICATIVA 

A Universidade Vale do Rio Doce (UNIVALE), instituição de ensino superior 

comunitária, mantida pela Fundação Percival Farquhar, entidade civil sem fins 

lucrativos, tem por missão: promover a formação profissional, a construção e 

disseminação de conhecimento e a transformação da sociedade a partir da 

produção e socialização de saberes sobre desenvolvimento regional, pautada na 

melhoria das condições de vida do homem e do contexto ambiental (Plano de 

Desenvolvimento Institucional – PDI/UNIVALE). 

Norteada pelo Projeto Pedagógico Institucional – PPI e o Plano de 

Desenvolvimento Institucional – PDI, objetiva 

 

(...) desenvolver a reflexão crítica e a manifestação de um conhecimento 
sobre desenvolvimento regional, formando um profissional apto a 
implementar ações diversificadas de transformação e crescimento regional 
a partir da observação da realidade, do pensar sobre práticas e da criação 
de soluções viáveis, visando à melhoria das condições de vida do homem e 
do ambiente (PPI/UNIVALE), sustentado pelo tripé Ensino, Pesquisa e a 
Extensão.  

 

Assim, a UNIVALE, através de sua Pró-Reitoria de Pós-Graduação, 

Pesquisa e Extensão (PROPEX), tem uma tradição estabelecida na oferta de Cursos 

de Pós-Graduação que identifica a demanda local e regional, de modo a fortalecer a 

atuação profissional de seus egressos com as habilidades e competências técnicas 

alinhadas às demandas mercadológicas que procuram garantir a formação 

continuada de profissionais das diversas áreas do conhecimento. 

A oferta da Pós-Graduação Lato Sensu pela UNIVALE se constitui no 

compromisso assumido para a manutenção da qualidade da educação continuada 

no ensino superior e reflete os parâmetros que norteiam e nortearão a sua atuação 

na formação buscando sempre o aperfeiçoamento, a atualização e a construção de 

novos saberes visando conferir ao pós-graduando elevado padrão técnico, científico 

e profissional. 

De acordo com o Projeto Pedagógico Institucional (PPI) da UNIVALE, os 

cursos lato sensu na educação superior são o início da caminhada na educação 

continuada em nível de pós-graduação e objetivam proporcionar momentos de 

aperfeiçoamento, atualização e construção de conhecimento nas diversas áreas que 

compõem a UNIVALE.  
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Neste contexto, propõe-se a oferta do curso de especialização lato sensu em 

Análises Clínicas e Gestão de Laboratório, vinculado ao curso de Farmácia, o qual 

integra o Núcleo da Saúde.  

Esse curso objetiva a formação continuada dos egressos da área de saúde, 

mediante a consolidação de competências relacionadas à realização de Análises 

Clínicas e Gestão de Laboratório, contribuindo para o desenvolvimento da saúde no 

âmbito local e regional. 

A oferta do curso justifica-se pelo crescimento econômico e populacional que 

ocorre na região de Governador Valadares e adjacências, resultando na demanda 

por pessoal especializado na área de diagnóstico clínico-laboratorial. 

O curso de especialização ora ofertado, em maior instância, poderá gerar 

demanda de alunos qualificados para a seleção no Programa de Mestrado em 

Ciências Biológicas da UNIVALE, considerando que ao final do curso, as produções 

científicas poderão se tornar propostas de dissertação de mestrado, além de 

possíveis publicações em eventos científicos e em revistas nacionais e 

internacionais. 

Além disso, trata-se de uma solicitação dos egressos da UNIVALE, bem como 

de profissionais da área da saúde em geral. 

Dessa forma, o curso está em conformidade com o Programa de 

Desenvolvimento Institucional (PDI), já que os objetivos e metas do programa de 

desenvolvimento da pós-graduação dessa Universidade consiste justamente na 

qualificação acadêmico-científica, na ampliação da área de inserção da UNIVALE e 

no estímulo à formação de especialistas, considerando as demandas apresentadas 

pela região. 
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3 OBJETIVOS 

3.1 Geral 

 Possibilitar a formação continuada dos egressos de graduação mediante a 

consolidação de competências relacionadas à realização de Análises Clínicas e 

Gestão de Laboratório, contribuindo para o desenvolvimento da saúde no âmbito 

local e regional. 

3.2 Específicos 

 Aperfeiçoar-se na área de saúde, as habilidades exercidas nas análises clínicas.; 

 Aprofundar e atualizar conhecimentos e habilidades técnicas do profissional da 

saúde, nos diversos setores do laboratório clínico;  

 Desenvolver as funções relacionadas à gestão, organização, informatização, 

instrumentação e automação do laboratório clínico; 
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4 PERFIL DO EGRESSO 

O Curso de Pós-graduação Lato Sensu Análises Clínicas e Gestão de 

Laboratório tem, como perfil do formando egresso/profissional, o profissional da área 

de Saúde, com formação centrada em análises clínicas e toxicológicas, em prol do 

cuidado à saúde do indivíduo, da família e da comunidade. 

4.1 Competências e Habilidades  

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; 

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; 

XIV - realização e interpretação de exames clínico-laboratoriais e 

toxicológicos, para fins de complementação de diagnóstico e prognóstico; 

I - identificar e registrar os problemas e as necessidades de saúde, o que 

envolve: 
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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. 
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5 ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA 

A proposta didática para este curso tem como sustentação a aprendizagem 

autônoma e participativa do aluno orientada à troca, ao desenvolvimento e à criação 

de competências focadas na aquisição do conhecimento, no desenvolvimento de 

habilidades e no favorecimento às atitudes orientadas à tomada de decisões. 

5.1 Concepção do Curso 

O Curso de Pós-graduação Lato Sensu Análises Clínicas e Gestão de 

Laboratório ofertado pela UNIVALE qualifica farmacêuticos, biomédicos, médicos e 

biólogos, visando novas perspectivas mercadológicas na busca da qualidade da 

atuação profissional. Assim, os egressos do curso estarão aptos a exercer as 

funções relacionadas às Análises Clínicas, além da gestão, organização e 

instrumentação do laboratório clínico. 

A Matriz Curricular do curso ofertado está organizada em três módulos: 

Tópicos Iniciais, Tópicos Intermediários e Tópicos Avançados em Análises Clínicas e 

Gestão de Laboratório, nas quais se articulam as disciplinas com as respectivas 

cargas horárias, de modo a permitir ao aluno uma ampla formação na área de 

Análises Clínicas. 

Além das disciplinas a serem cursadas, o aluno deverá elaborar 

individualmente um trabalho de conclusão de curso, estruturado sob a forma de 

monografia ou de artigo científico, por meio do qual deverá demonstrar suas 

habilidades e competências adquiridas no curso em formato de conhecimento 

técnico-científico. Esta monografia ou artigo terá como suporte teórico a disciplina 

Metodologia do Trabalho Científico, cujo conteúdo permitirá ao aluno o 

desenvolvimento de suas habilidades em elaborar um projeto de pesquisa. A 

consolidação desta habilidade em competência acontecerá na segunda parte da 

Metodologia, na disciplina denominada Seminários de Projeto de Pesquisa, onde o 

aluno apresentará seu projeto para avaliação da viabilidade de execução e 

desenvolvimento em trabalho científico (monografia ou artigo). 

As disciplinas serão ministradas por docentes do Núcleo da Saúde e 

professores convidados de outros cursos da UNIVALE, docentes/pesquisadores de 

instituições de pesquisa e ensino (CPqRR-FIOCRUZ, UFMG, UFOP), especialistas 
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em Análises Clínicas e Gestão de Laboratório e profissionais de saúde com 

comprovada experiência em sua área de atuação, capazes de consolidar a formação 

teórico-prática dos alunos. 

Após término do curso o aluno terá o certificado de especialista em Análises 

Clínicas e Gestão de Laboratório. Na hipótese da matricula por disciplina ou módulo, 

a certificação será equivalente a carga horária e disciplina cursada a nível de 

aperfeiçoamento, conforme Regulamento Geral dos Cursos de Pós-Graduação da 

UNIVALE. 

Os conteúdos são trabalhados de forma integrada e interdisciplinar, por meio 

das metodologias que tratem das necessidades/problemas na área do curso, 

contextualizando e aprimorando o exercício profissional do aluno. A efetiva 

articulação entre teoria e prática se dá por meio de vinculação com temas e 

abordagens pertinentes à realidade. Os princípios de flexibilização e 

interdisciplinaridade são vivenciados visando ampliação e atualização dos 

conhecimentos e técnicas de trabalho dos graduados. O curso está organizado em 

módulos, possibilitando a matrícula modular e a integração das atividades entre 

disciplinas afins. Essa organização didática contribui também para que estudantes 

construam conexões entre os conteúdos ministrados. 

 

5.2 Matriz Curricular 

A matriz do curso está organizada em 03 (três) módulos, constituídos por 03 

(três) disciplinas por aproximação ou articulação de seus conteúdos, permitindo e 

promovendo a interdisciplinaridade entre os saberes. As disciplinas que compõem 

os módulos realizam atividades integradas no decorrer do semestre, por meio de 

estudos de caso, apresentação de artigos, seminários, atividades, avaliações e 

outras. 

 

MÓDULO I: Tópicos Iniciais em Análises Clínicas 

Período de realização: 01/04/2019 a 08/06/2019 

Disciplinas 
* 

CHV 
* 

CHP 
Total Início Término 

Metodologia Científica 36 4 40 01/04/19 21/04/19 

Saúde Coletiva/Epidemiologia/Bioestatística 36 4 40 22/04/19 12/05/19 
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Empreendedorismo e Gestão da Qualidade 36 4 40 13/05/19 02/06/19 

Carga Horária  120 horas 

Data(s) do(s) Encontro(s) Presencial(is)  
 

MÓDULO II: Tópicos Intermediários em Análises Clínicas 

Período de realização: 11/06/2019 a 31/08/2019 

Disciplinas 
* 

CHV 
* 

CHP 
Total Início Término 

Ciências Morfológicas (Imuno, Parasito, 
Bio.Mol) 

36 4 40 11/06/19 05/07/19 

Hematologia/Citologia 

Clínica/Imunohematologia 
36 4 40 09/07/19 02/08/19 

Bioquímica Clínica: Avaliação do 
Metabolismo Endócrino, da Função Hepática 

36 4 40 06/08/19 30/08/19 

Carga Horária  120 horas 

Data(s) do(s) Encontro(s) Presencial(is)  
 

MÓDULO III: Tópicos Avançados em Análises Clínicas 

Período de realização: 10/09/2019 a 07/12/2019 

Disciplinas 
* 

CHV 
* 

CHP 
Total Início Término 

Urinálise e Fluidos Corporais 36 4 40 10/09/19 04/10/19 

Microbiologia e Micologia 36 4 40 08/10/19 01/11/19 

Práticas em Análises Clinicas 36 4 40 05/11/19 30/11/19 

Carga Horária  120 horas 

Data(s) do(s) Encontro(s) Presencial(is)  
 

CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO:  360 horas 
 

COMPONENTE CURRICULAR 

Trabalho de Conclusão de Curso: horas 
(Carga horária não computada para a integralização do Curso) 

 

*Legenda: CHV – Carga horária virtual  CHP – Carga horária presencial 

5.3 Planos de Ensino 

Os planos de ensino foram elaborados em consonância com a Resolução 

CNE/CES 001 de 06 de abril de 2018, em seu Art. 07, inciso I, que normatiza 

componentes obrigatórios para o projeto pedagógico dos cursos de pós-graduação 

lato sensu, dentre eles “[...] o respectivo plano de curso, que contenha objetivos, 

programa, metodologias de ensino-aprendizagem, previsão de trabalhos discentes, 

avaliação e bibliografia;” de cada disciplina ou componente da matriz curricular. 
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Entendendo que os planos de curso (ou de ensino) devem ser elaborados 

pelos professores das respectivas disciplinas, e que trata-se de um documento com 

certa flexibilidade, optou-se por apresenta-los no ANEXO C deste projeto. 

5.4 Material didático na modalidade EaD 

A proposta de construção do material didático pedagógico adotado no modelo 

de EaD da UNIVALE foi concebida em consonância aos princípios epistemológicos, 

metodológicos e políticos explicitados na concepção do curso, como recursos 

imprescindíveis na mediação do processo ensino-aprendizagem, tanto do ponto de 

vista da abordagem do conteúdo, quanto da forma, na perspectiva da construção do 

conhecimento e no favorecimento da interação entre os múltiplos atores. Atendem 

aos objetivos do curso, o contexto institucional e a realidade socioeconômica do 

público alvo. 

Os materiais de EaD dos cursos de Pós-graduação Lato Sensu da UNIVALE 

são de autoria do corpo docente das disciplinas com apoio da equipe multidisciplinar 

do Núcleo de Educação a Distância (NEaD). Para tanto os professores participaram 

de uma capacitação inicial com os fundamentos teóricos que sustentam o plano de 

ensino, a construção dos instrumentos de avaliação e a produção de material 

didático para EaD. 

Além dos materiais das disciplinas, o aluno recebe o Manual da Plataforma 

EaD UNIVALE e o calendário das atividades do curso, disponíveis para acesso e/ou 

download no ambiente virtual, bem como textos de apoio, objetos de aprendizagem, 

vídeos e videoaulas, entre outros.  

Nessa perspectiva, na produção dos materiais didáticos são observadas as 

seguintes premissas:  

a) Os materiais devem cobrir de forma sistemática e organizada o conteúdo 

programático definido pela ementa das disciplinas conforme PPC. 

b) Oportunizar a construção interdisciplinar do estudante ao realizar 

atividades e acessar os conteúdos. 

c) Devem ser estruturados em linguagem dialógica, de modo a promover 

autonomia do aluno, desenvolvendo sua capacidade para aprender a 

aprender e gerenciar seu próprio desenvolvimento ao longo do curso. 
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d) Detalhar que competências cognitivas, habilidades e atitudes o aluno 

deverá alcançar ao final de cada disciplina e módulo. 

e) Oferecer oportunidades sistemáticas de auto avaliação.  

f) Dispor de esquemas alternativos para atendimento de alunos com 

necessidades especiais. 

g) Indicar bibliografia e materiais complementares, de maneira a incentivar o 

aprofundamento e a complementação da aprendizagem, por meio de 

atividades complementares ao currículo. 

 

5.5 Outros Componentes Curriculares 

5.6.1 Trabalho de Conclusão de Curso 

O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) deverá refletir a consolidação dos 

conhecimentos construídos durante o curso de pós-graduação lato sensu, a 

formação profissional, técnica, sócio-política, a capacidade investigativa e produtiva 

do aluno, bem como o aprimoramento da capacidade de interpretação e crítica 

científica. O preparo do trabalho de conclusão de curso será feito segundo o Manual 

de Normalização para Elaboração de Trabalhos Acadêmicos da UNIVALE. 

Para elaboração do trabalho de conclusão de curso, todo aluno deverá ter 

um orientador designado pela Coordenação de Curso. O aluno pode requerer, por 

meio de ofício à Coordenação do Curso a alteração do seu orientador indicando os 

motivos de sua solicitação. A substituição do orientador só poderá ocorrer mediante 

aprovação da Coordenação de Curso. O orientador deverá ter título de Especialista, 

Mestre ou Doutor e dedicar-se a atividades inerentes a área. 

Ao professor orientador compete: 

a) Assistir, no máximo, 5 (cinco) alunos em fase de elaboração de TCC; 

b) Definir, juntamente com o orientando, o tema do trabalho de conclusão de curso; 

c) Orientar e acompanhar o seu orientando no preparo e na elaboração do trabalho 

de conclusão de curso; 

d) Supervisionar o trabalho de conclusão de curso para que o mesmo seja redigido 

segundo as normas institucionais vigentes; 
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e) Comunicar a Coordenação de Curso de Pós-Graduação Lato Sensu, o não 

cumprimento das atividades relacionadas à elaboração do trabalho de conclusão 

de curso. 

O Trabalho de Conclusão de Curso – TCC deverá refletir a consolidação dos 

conhecimentos construídos durante o curso de pós-graduação lato sensu, a 

formação fundamental, técnica, sócio-política, a capacidade investigativa e produtiva 

do aluno, bem como o aprimoramento da capacidade de interpretação e crítica 

científica. 

O TCC será realizado individualmente, sendo constituído de elaboração de artigo 

científico, conforme Art. 5º da Resolução CNE/CES 01/2007, de 08 de junho de 

2007. A operacionalização atenderá o disposto na Portaria UNIVALE 006/2009, de 

14 de julho de 2009 que altera norma que regulamenta TCC da UNIVALE, bem 

como a Resolução CONSEPE 033/2008, de 10 de outubro de 2008 que aprova o 

Regulamento Geral dos Cursos de Pós-graduação Lato Sensu da UNIVALE 

(atualizado em 20 de maio de 2020 pela Resolução CONSUNI 006/2020). 

A normatização do TCC no âmbito do curso será disponibilizada ao aluno 

mediante a disciplina Metodologia Científica contendo as diretrizes e normas 

específicas para elaboração do TCC. 

Após o término das atividades do curso, o aluno terá o prazo limite de 60 

(sessenta) dias para finalizar seu trabalho de conclusão de curso. A normatização do 

TCC no âmbito do curso será disponibilizada ao aluno na disciplina Metodologia do 

Trabalho Científico em documento contendo as diretrizes e normas específicas para 

elaboração do TCC no curso de pós-graduação lato sensu Análises Clínicas e 

Gestão de Laboratório. 

5.6.1 Estágio Curricular 

 A UNIVALE entende o Estágio como oportunidade de integração do 

estudante com o espaço de atuação, propiciando o desenvolvimento acadêmico e 

profissional. O Estágio permite ao discente o contato com a realidade profissional. 

Esse contato propicia, ao estudante, oportunidade de pesquisar, diagnosticar e 

propor alternativas de solução para problemas observados, com a devida 

orientação, direcionando-o para uma análise crítica e contextualizada da dinâmica 

da prática profissional. 
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O Estágio é uma atividade de caráter pedagógico e profissional, que articula a 

UNIVALE com o mundo do trabalho e com o saber da experiência, que integra a 

estrutura curricular dos cursos a um amplo projeto educacional, obedecendo a uma 

metodologia previamente definida e sob a orientação docente.  

A UNIVALE tem como Política de Estágio, conforme PDI: 

I. Propiciar a observação de saberes sistematizados entre os conhecimentos 

acadêmicos e empíricos; 

II. Trabalhar a formação de competências próprias à atividade profissional e à 

contextualização do currículo; 

III. Instrumentalizar o processo dialético entre teoria/prática da formação 

profissional; 

IV. Favorecer um trabalho interdisciplinar que beneficie a visão integrada do 

social; formando o cidadão, o profissional e a pessoa; 

V. Desenvolver parcerias e convênios com Instituições, identificando e 

atendendo às demandas sociais, articuladas com as políticas e as prioridades 

institucionais; 

VI. Acompanhar o desenvolvimento dos Estágios, de acordo com regulamento 

estabelecido pela UNIVALE; 

VII. Promover a integração entre a UNIVALE e as instituições concedentes de 

estágio, tendo em vista permitir a realização de trabalhos conjuntos e, a 

consequente troca de conhecimentos e experiências entre os agentes envolvidos; 

VIII. Envolver as Instituições parceiras no processo de avaliação das atividades de 

Ensino da UNIVALE e no processo de atualização dos PPCs; 

IX. Favorecer o diálogo, o questionamento, a interação entre os pares bem como 

a criatividade; 

X. Favorecer o desenvolvimento da autonomia intelectual do estudante e de sua 

criticidade.  

O estágio é um componente do ensino, assim constitui-se uma atividade de 

formação prático-profissionalizante, sendo o terceiro pilar (ao lado da pesquisa e da 

extensão) para construção de uma metodologia de um fazer articulado com a teoria 

e com a sala de aula, com a pesquisa e com a própria extensão. De acordo com as 

especificidades de cada curso o estágio, deverá seguir as seguintes etapas:  

I. Observação; 

II. Assistência;  
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III. Execução.  

No Curso de Pós-graduação Lato Sensu Análises Clínicas e Gestão de 

Laboratório o Estágio Curricular Supervisionado tem uma carga horária de 40 horas. 
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6 GESTÃO PEDAGÓGICA E DOCÊNCIA 

6.1 Coordenação do Curso 

Professor Doutor Pedro Henrique Ferreira Marçal 

Regime de Contratação: Dedicação Integral (DI) 

Descrição da experiência acadêmica e profissional: Possui graduação em farmácia 

pela Universidade Vale do Rio Doce - UNIVALE (2009), especialização em Análises 

Clínicas e Gestão de Laboratório (2011) e Mestrado em Ciências Biológicas 

(Imunopatologia) (2012), pela mesma instituição, com estágios na Fundação 

Oswaldo Cruz - FIOCRUZ/RJ (Imunologia Molecular) e na Uniformed Services 

University of the Health Sciences - USUHS/EUA (Citometria de Fluxo), sob 

supervisão do Dr. Stephen Davies. Doutor em Ciências Biológicas (Imunologia e 

Genética) pela Universidade Federal de Juiz de Fora, e Editor Associado do Journal 

of Applied Pharmaceutical Sciences e Guest Editor do American Journal of 

Pharmacological Sciences. É docente da Universidade Vale do Rio Doce, e possui 

experiência na área de Imunologia com ênfase nos seguintes temas: Doenças 

Negligênciáveis (Hanseníase, Tuberculose,Leishmaniose), Bioquímica Clínica, 

Citometria de Fluxo, Biologia Molecular, Nutracêuticos, Microbiologia e Interação de 

Fármacos e Produtos Naturais. Possui formação Master em Programação 

Neurolinguística (PNL) e em Personal and Executive Coach pelo Instituto Brandolt. 

 

Acesso ao Currículo na Plataforma Lattes: 

http://lattes.cnpq.br/3792652435534091 

 

Contatos: 

pedro.marcal@univale.br 

(33) 3279-5933 

6.1.1 Atribuições do Coordenador de Curso 

A Coordenação do Curso é exercida por professor(a) a ele vinculado(a), com 

as seguintes atribuições, entre outras: 

a) Coordenar e supervisionar o funcionamento do Curso de Pós-graduação Lato 

Sensu e sua respectiva documentação; 

http://lattes.cnpq.br/3792652435534091
mailto:pedro.marcal@univale.br
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b) Exercer a coordenação promovendo a interdisciplinaridade, visando conciliar os 

interesses de ordem didática e científica do(s) Curso(s) de Pós-graduação Lato 

Sensu e deste(s) com o(s) curso(s) de graduação(ões) envolvido(s); 

c) Preparar a documentação do curso para fins de aprovação e registro; 

d) Verificar o cumprimento do conteúdo programático e da carga horária das 

disciplinas/módulos; 

e) Estabelecer mecanismos adequados de orientação acadêmica aos estudantes 

do(s) Curso(s) de Pós-graduação Lato Sensu sob sua coordenação; 

f) Comparecer às reuniões mensais convocadas pelo Coordenador do Setor de 

Pós-Graduação Lato Sensu; 

g) Comunicar, por escrito, à Pró-Reitoria de Pós-graduação, Pesquisa e Extensão, 

por meio do Setor de Pós-graduação Lato Sensu, qualquer irregularidade ou 

mudança no Projeto Pedagógico do Curso e solicitar as correções necessárias; 

h) Articular os docentes, com o(s) Colegiado(s) dos cursos de graduação e outros 

órgãos envolvidos com o Curso de Pós-graduação Lato Sensu sob sua 

coordenação; 

i) Acompanhar, junto a Assessoria de Extensão e Pós-graduação Lato Sensu /Setor 

de Pós-graduação Lato Sensu, a execução do planejamento financeiro do(s) 

Curso(s) de Pós-graduação Lato Sensu sob sua coordenação; 

j) Orientar os professores no preenchimento adequado do diário de classe; 

k) Encaminhar documentação necessária para a remuneração dos docentes do 

curso; 

l) Definir, informar e encaminhar ao Setor de Pós-graduação Lato Sensu o 

cronograma das atividades do curso e qualquer mudança que ocorra no mesmo; 

m) Recolher a documentação que comprove a titulação dos professores externos e 

encaminhar ao Departamento de Pessoal para contratação; 

n) Acompanhar o desenvolvimento, a avaliação e o cumprimento dos prazos dos 

trabalhos de conclusão de curso;  

o) Encaminhar ao Setor de Pós-graduação Lato Sensu via Coordenação do Curso 

de Graduação, o relatório final do Curso de Pós-graduação Lato Sensu. 

p) Exercer outras atribuições inerentes ao cargo de coordenador de curso, previstas 

no Regimento Geral da UNIVALE. 
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6.2 Corpo Docente do Curso 

MÓDULO I 

Professor Titulação 
Interno/ 

Externo 
Disciplina C.H. 

Sandra Nicoli Mestre Externa Metodologia Científica 40 

Leonardo Oliveira Leão e 

Silva 
Doutor Interno Saúde Coletiva/Epidemiologia/Bioestatística 40 

Imirene Lodi dos Santos Especialista Interna Empreendedorismo e Gestão da Qualidade 40 

CARGA HORÁRIA TOTAL DO MÓDULO 120 

 

MÓDULO II 

Professor Titulação 
Interno/ 

Externo 
Disciplina C.H. 

Rafael da Silva Gama Doutor Interno 
Ciências Morfológicas (Imuno, Parasito, 

Bio.Mol e Micro) 
40 

Adelaide Cavalcante Especialista Externa 
Hematologia/Citologia 

Clínica/Imunohematologia 
40 

Pedro Henrique F. Marçal Doutor Interno 

Bioquímica Clínica: Avaliação do 

Metabolismo Endócrino, da Função 

Hepática 

40 

CARGA HORÁRIA TOTAL DO MÓDULO 120 

 

MÓDULO III 

Professor Titulação 
Interno/ 

Externo 
Disciplina C.H. 

Thiago Mourão de Miranda 
 

Mestre Externo Urinálise + Fluidos Corporais 40 

Claudine de Menezes Pereira 
Santos 

 
Mestre Interna Microbiologia + Micologia 40 

Claudine de Menezes Pereira 
Santos 

 
Mestre Interna Práticas em Análises Clinicas 40 

CARGA HORÁRIA TOTAL DO MÓDULO 120 

 

6.2.1 Atribuições do Corpo Docente de Curso 

De acordo com o Regulamento Geral dos Cursos de Pós-Graduação da 

UNIVALE, são atribuições do corpo docente: 

f) Elaborar o plano de curso, bem como todo material didático necessário à regência 

da sua disciplina/módulo;  

g) Ministrar as aulas teóricas e/ou práticas programadas para o curso;  

h) Avaliar o desempenho dos alunos na respectiva disciplina/módulo, e acompanhá-

los no caso dos cursos presenciais;  
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i) Comunicar a Coordenação do Curso de Pós-graduação Lato Sensu qualquer 

irregularidade no funcionamento do mesmo e solicitar as correções necessárias;  

j) Informar a Coordenação do curso de Pós-graduação Lato Sensu a necessidade 

de materiais, ambientes e/ou equipamentos específicos para a realização das 

aulas; 

k) Desenvolver as atividades inerentes ao curso em consonância com os 

dispositivos regimentais da instituição;  

l) Efetuar os devidos lançamentos em diários de classe da(s) disciplina(s)/módulo(s) 

ministrada(s) e entregar à Coordenação do curso, com o registro das notas, 

freqüência e conteúdos ministrados (registrados no verso); 

m) Exercer as demais atividades estabelecidas no Projeto Pedagógico do Curso. 

 

6.3 Equipe multidisciplinar para oferta a distância 

 

As atividades do Núcleo de Educação a Distância da UNIVALE são realizadas 

por uma equipe multidisciplinar nomeada por portaria pela Reitoria (Portaria 

UNIVALE: 099/2018). O trabalho realizado pela equipe multidisciplinar é realizado 

conforme o Regulamento do NEaD e a atuação visa o aprimoramento da qualidade 

da oferta das atividades relacionadas à EaD e à utilização de recursos tecnológicos 

integrados aos processos de ensino-aprendizagem. 

A atuação da equipe multidisciplinar ocorre de forma integrada aos diversos 

setores envolvidos no processo de oferta dos cursos para o apoio necessário para a 

plena realização das atividades, tendo em vista garantir o padrão de qualidade, 

envolvendo as dimensões administrativa e a tecnológica.  

Na dimensão administrativa, tem-se as funções de secretaria acadêmica, no 

registro e acompanhamento de procedimentos de matrícula, avaliação e certificação 

dos estudantes, zelando pelo cumprimento de prazos e exigências legais em todas 

as instâncias acadêmicas; bem como no apoio ao corpo docente e de tutores nas 

atividades presenciais e a distância, atendimento a estudantes usuários de 

laboratórios e bibliotecas, entre outros. 

Na dimensão tecnológica, tem-se as atividades de suporte técnico para 

laboratórios e bibliotecas, como também nos serviços de manutenção e zeladoria de 
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materiais e equipamentos tecnológicos. A atuação desses profissionais tem como 

principais atribuições o auxílio no planejamento do curso, o apoio aos professores na 

produção de materiais didáticos em diversas mídias, bem como a responsabilidade 

pelo apoio técnico aos estudantes para uso dos recursos necessários. 

 Neste contexto, essa atuação integrada garante aos cursos na modalidade 

EaD as mesmas condições e suporte, no sentido de oferecer ao estudante, 

geograficamente distante, o acesso aos mesmos serviços disponíveis, tais como: 

matrícula, informações institucionais, inscrições, requisições, secretaria, tesouraria.  

6.3.1 Tutoria 

O tutor é um profissional que atua junto aos estudantes, na mediação 

didático-pedagógica nos processos de ensino-aprendizagem e no suporte à 

comunicação e uso dos recursos de aprendizagem dos cursos ofertados a distância. 

Conforme Resolução CNE/CES 01/2016, 

 

Entende-se por tutor da instituição, na modalidade EaD, todo 
profissional de nível superior, a ela vinculado, que atue na área de 
conhecimento de sua formação, como suporte às atividades dos 
docentes e mediação pedagógica, junto a estudantes, na modalidade 
de EaD. (MEC, 2016) 

 

Na UNIVALE, a tutoria é exercida por profissionais do NEaD e professores de 

áreas específicas que atuam de forma presencial e a distância. As atividades da 

tutoria são divididas em duas categorias: tutoria pedagógica, exercida pelo 

professor-tutor e tutoria técnica, exercida pelo tutor-técnico;  

O professor-tutor, de forma integrada às atividades docentes, possui 

atribuições de tutoria para atendimento ao estudante nas atividades presenciais e no 

Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), mantendo-se em articulação permanente 

com os estudantes, Coordenação do Curso e a equipe do a equipe do Núcleo de 

Educação a Distância.  

Ao tutor-técnico atribui-se as atividades relacionadas às questões e dúvidas 

técnicas do estudante para seu melhor desempenho no AVA. Além disso, cabe a 

elaboração de relatórios de acompanhamento de participação dos estudantes no 

AVA, bem como a comunicação com os estudantes para estimular que avancem no 

seu processo de autoaprendizagem. 
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Em conformidade com os Referenciais de Qualidade de Educação Superior a 

Distância, MEC (2007), a atuação da tutoria está prevista tanto presencialmente 

quanto no ambiente virtual. Dessa forma, em função do local de atuação, podem ser 

realizadas atendimentos conforme a seguir: 

 

Tutoria presencial: Assim denominada, quando a atuação é presencial, junto aos 

estudantes, com as seguintes atribuições: 

 

a. Atender aos estudantes, especialmente no desenvolvimento das atividades 

acadêmicas, fomentando o hábito da pesquisa, esclarecendo dúvidas em relação a 

conteúdos específicos, notadamente quanto ao uso das tecnologias de comunicação 

e informação disponíveis. 

b. Auxiliar nos momentos presenciais, tais como avaliações, aulas práticas em 

laboratórios e apresentação de trabalhos, atividades coletivas ou individuais, dentre 

outras.  

 

Tutoria a distância – Quando a atuação é pelo uso de recursos de tecnologias de 

comunicação e informação, ocorrendo a distância dos estudantes. Ocorre com as 

seguintes atribuições:  

 

a. Orientar os estudantes em seus estudos relativos à disciplina específica, 

esclarecimento de dúvidas específicas e técnicas.  

b. Promover espaços de construção coletiva de conhecimento, com as 

atividades realizadas em fóruns de discussão, videoconferências, dentre outras.  

c. Acompanhar a frequência e a participação dos estudantes nas diversas 

atividades realizadas. 

d. Assessorar os processos avaliativos de ensino-aprendizagem, além de 

participar dos trabalhos de planejamento e redirecionamento do PPC junto aos 

docentes e gestores do curso. 

 

Conforme objetivos do Programa de Docência e Tutoria para EaD, mantido pelo 

Núcleo de Educação a Distância, para atuar na modalidade a distância, os 

profissionais envolvidos nas atividades da tutoria são capacitados para lidar com as 

especificidades da educação a distância em sintonia com o Projeto Pedagógico do 
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Curso, do material didático e do conteúdo específico das disciplinas. Devem manter-

se em comunicação permanente entre si, com a equipe do Núcleo de Educação a 

Distância e Coordenação do Curso, assegurando a interdisciplinaridade do processo 

e o trabalho intersetorial, com vistas ao alcance dos objetivos propostos ao curso. 

Com vistas à melhoria contínua da qualidade acadêmica e aperfeiçoamento das 

ações, as atividades de tutoria são periodicamente avaliadas junto aos estudantes e 

gestores nas práticas exercidas pela Comissão Própria de Avaliação.  
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7 SISTEMA DE AVALIAÇÃO 

7.1 Avaliação Institucional do Curso 

A avaliação institucional na UNIVALE objetiva revitalizar o processo de 

qualificação da atuação universitária, elevando o nível de sua produção e de seus 

serviços, mediante a práxis da ação-reflexão-ação abrangendo todas as instâncias 

administrativas, cursos e a comunidade acadêmica, com vistas ao cumprimento dos 

objetivos e missão da UNIVALE.  

Com a instituição do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior 

(SINAES) em 2004, a UNIVALE criou sua Comissão Própria de Avaliação (CPA), 

com a finalidade de atender às necessidades internas de autoconhecimento, 

buscando a melhoria da qualidade dos serviços prestados pela instituição. 

A auto avaliação, como atividade contínua e participativa, contribui 

efetivamente para a construção e/ou consolidação de uma cultura de avaliação da 

instituição, com a qual a comunidade interna se identifique e comprometa. O seu 

caráter formativo deve permitir o aperfeiçoamento tanto pessoal (dos docentes, 

discentes e pessoal técnico-administrativo) quanto institucional, pelo fato de colocar 

todos os sujeitos em um processo de reflexão e autoconsciência. 

O monitoramento e a avaliação do curso são de responsabilidade de seu 

coordenador e constituirá uma prática individual e coletiva, consolidada nas reuniões 

sistemáticas do NDE e Colegiado do Curso e na aplicação periódica dos 

instrumentos de avaliação próprios, elaborados pela Comissão Própria de Avaliação 

(CPA). Essa avaliação será realizada por alunos e professores ao final de cada 

módulo e ao final do curso, sendo avaliados o corpo docente, a coordenação do 

curso, o atendimento administrativo e as instalações físicas, conforme instrumento. 

Após a consolidação das avaliações, a CPA encaminhará os relatórios ao 

coordenador que repassará aos professores as questões específicas de sua prática, 

e discutirá com o Colegiado as possibilidades de adequações e melhorias do curso. 

7.2 Avaliação do Processo Ensino-Aprendizagem 

Será considerado aprovado em cada disciplina o aluno que obtiver nota igual 

ou superior a 70 (setenta), numa escala entre 0 (zero) e 100 (cem) pontos, e que 
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tenha a frequência mínima de 75% da carga horária de cada disciplina, de acordo 

com a Resolução CONSEPE 033/2008 de 10 de outubro de 2008, fundamentada na 

Resolução CNE/CES 01/2007, de 08 de junho de 2007. 

O aproveitamento do aluno no Trabalho de Conclusão de Curso deverá ser 

igual ou superior a 70% conforme Regimento da UIVALE.  

Cumpridas as exigências legais, os alunos serão certificados da conclusão do 

curso de pós-graduação lato sensu, devidamente registrado pela UNIVALE e válido 

para todo o território nacional. 

O curso deverá ser integralizado em 12 (doze) meses. Caso o aluno não seja 

aprovado em alguma disciplina, e a mesma não esteja em oferta em outro 

curso/turma, a UNIVALE poderá propor Plano Especial de Estudos (PEE). Para 

cursar o PEE o aluno deverá requerer nova matrícula.  

A avaliação do processo ensino-aprendizagem está regulamentada pelo 

Regimento Geral da UNIVALE, envolvendo a relação professor/aluno e ambientes 

educativos, nos quesitos assiduidade e aproveitamento, com vistas ao alcance dos 

objetivos, competências e habilidades propostos para o curso e à consolidação do 

perfil do egresso.  

Neste processo os aspectos qualitativos têm prevalência sobre os 

quantitativos privilegiando a avaliação formativa, retroalimentando o processo 

ensino-aprendizagem, mediante a implementação de melhorias e articulação das 

diversas formas e procedimentos metodológicos de intervenção. 

No Curso de Pós-graduação Lato Sensu Análises Clínicas e Gestão de 

Laboratório a avaliação é contínua, processual e cumulativa tendo como foco os 

diversos elementos que interagem no processo ensino-aprendizagem. A avaliação 

ocorre ao longo de cada período devendo ser utilizados instrumentos e formas 

variados tais como observação e acompanhamento global do aluno; Seminário 

Integrador; provas; oficinas pedagógicas; atividades individuais e/ou coletivas; 

pesquisas; visitas técnicas; portfólios, projetos interdisciplinares; relatórios e demais 

modalidades e formas que se mostrem aconselháveis e de possível aplicação, 

conforme a disciplina, módulo e componente curricular. 

A distribuição de pontos garante que 40% das avaliações sejam realizadas 

em atividades presenciais. Os demais 60% são desenvolvidas no Ambiente Virtual 

de Aprendizagem. 
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A avaliação deverá ser processual, prevalecendo os aspectos qualitativos 

sobre os quantitativos. Deve ser processada por meio de diversas formas e 

instrumentos, levando-se em conta os objetivos propostos em cada disciplina. 

No conjunto das atividades avaliativas, pelo menos uma dessas atividades 

deverá ser individual e as demais poderão ser em grupo a critério do professor.  

Será considerado aprovado em cada disciplina o aluno que obtiver nota igual 

ou superior a 70 (setenta), numa escala entre 0 (zero) e 100 (cem) pontos, e que 

tenha a frequência mínima de 75% da carga horária dos encontros presenciais. 

O aproveitamento do aluno no Trabalho de Conclusão de Curso deverá ser 

igual ou superior a 70% conforme Resolução CONSEPE 033/2008.  

Cumpridas as exigências legais, os alunos serão certificados da conclusão 

do curso de pós-graduação lato sensu, devidamente registrado pela UNIVALE e 

válido para todo o território nacional. 

O monitoramento e a avaliação do curso são de responsabilidade de seu 

coordenador. 

A avaliação institucional será realizada pelos alunos ao final de cada 

disciplina e ao final do curso, sendo avaliados os professores, a coordenação do 

curso, o atendimento administrativo e as instalações físicas, conforme instrumento 

próprio elaborado pelo Setor de Pós-graduação Lato Sensu conjuntamente com a 

Comissão Própria de Avaliação. 

Após a consolidação das avaliações, o Setor de Pós-graduação Lato Sensu 

encaminhará ao coordenador que repassará ao professor da disciplina, com a 

finalidade de promover o autoconhecimento e fornecer informações para a 

promoção de melhorias em seus cursos. 
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8 INFRAESTRUTURA E INSTALAÇÕES FÍSICAS 

A concepção de organização do espaço físico da UNIVALE assegura a 

compatibilidade entre os projetos pedagógicos dos cursos, entendendo a 

infraestrutura, instalações físicas e também os ambientes virtuais institucionais, 

como insumos básicos, espaços formativos dotados de recursos didáticos 

otimizados, dentro dos padrões de qualidade, corroborando para o cumprimento das 

atividades fins a que se propõe o PPI da UNIVALE. 

A UNIVALE conta com salas apropriadas para professores, coordenadores 

dos cursos e para os professores integrantes do NDE. As salas são climatizadas, 

equipadas com computadores conectados à internet banda larga. 

As salas de aula do Edifício Pioneiros do Campus Antônio Rodrigues Coelho 

e as demais situadas do Campus Armando Vieira são climatizadas, mobiliadas com 

carteiras universitárias, mesa para os professores, quadro magnético e tela de 

projeção. Há ainda salas localizadas em blocos individuais, nas dependências do 

Campus Antônio Rodrigues Coelho que contam com ventilação artificial e quadros 

tradicionais. Todas as salas permitem o acesso à internet wireless. 

Os campi dispõem de 06 (seis) auditórios, 01 (hum) Templo Ecumênico, salas 

de reuniões, o Unicentro, Centro Esportivo Universitário (CEU), 03 (três) cantinas 

terceirizadas, o Parque da Ciência, os Estúdios de televisão e rádio (TV Univale). 

Disponibilizam ao todo 11 (onze) Laboratórios de Informática, sendo 02 (dois) 

laboratórios no Campus I e 09 (nove) laboratórios no Campus II. Os laboratórios 

atendem à comunidade acadêmica na disponibilização de uma estrutura adequada 

para ministrar aulas onde o computador é o principal recurso didático, ambiente para 

pesquisa e desenvolvimento de trabalhos. 

As áreas de circulação oferecem condições de acesso para pessoas com 

deficiência e/ou mobilidade reduzida (elevador e/ou rampas). No Campus II há 

amplo estacionamento e ponto de ônibus internos, facilitando o transporte e 

veiculação à comunidade acadêmica. 

Os espaços virtuais compreendem, além do conteúdo público disponível no 

endereço eletrônico da instituição (www.univale.br), os ambientes de acesso restrito 

a professores e estudantes, sendo eles: O “Portal do Professor”, o “Portal do Aluno” 

e o “Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA UNIVALE)”.  
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No Portal do Professor / Canal da Administração, Coordenadores de curso 

podem acompanhar todos os lançamentos realizados pelos professores (aulas / 

avaliações), além de organizar os horários de aulas das turmas/disciplinas em seus 

respectivos ambientes, sejam salas de aula ou laboratórios e manter contato com os 

alunos do curso e professores do curso/área. Neste canal também podem 

acompanhar a vida acadêmica de seus alunos, desde os processos seletivos, com 

os candidatos inscritos, a informações sobre alunos desistentes, transferidos, em 

“regime especial de estudos” e outras especificidades. Através do Portal do 

Professor, todos os docentes acessam os dados de suas disciplinas, planos de 

ensino, planos de aula, horários de aula, alunos matriculados, turmas, diários de 

classe, onde podem efetuar os lançamentos das aulas, sejam práticas e/ou teóricas, 

avaliações/notas, enviar e-mail para alunos/turmas e disponibilizar materiais para 

estudos. 

No Portal do Aluno todos os discentes têm acesso aos lançamentos 

efetuados por seus professores em suas respectivas disciplinas, podendo identificar 

o material da próxima aula, bem como se uma avaliação já está agendada e qual a 

matéria a ser estudada. Todos os horários de aula e seus respectivos ambientes são 

listados no portal do aluno por dia, facilitando a identificação da aula/professor e 

ambiente. Todos os requerimentos de documentos (declarações, histórico escolar, 

etc.) podem ser realizados e seus trâmites acompanhados através do portal do 

aluno, incluindo a rematrícula periódica. 

O Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) utilizado para desenvolvimento 

das atividades à distância na UNIVALE constitui-se de um conjunto de recursos 

tecnológicos disponíveis via internet para apoio ao processo de ensino-

aprendizagem a distância. Trata-se de um ambiente, chamado de AVA UNIVALE, 

onde são disponibilizados conteúdos digitais e recursos tecnológicos para 

comunicação entre professores e alunos e dos alunos entre si, no desenvolvimento 

de cursos e disciplinas a distância. Esse espaço será detalhado no item 8.2 que 

apresenta a estrutura para a educação a distância.  
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8.1 Bibliotecas da UNIVALE 

A UNIVALE conta com a Biblioteca Dr. Geraldo Vianna Cruz, instalada no 

Campus Antônio Rodrigues Coelho e Biblioteca Setorial instalada no Campus 

Armando Vieira, além das bibliotecas digitais Pearson e Pergamum.. 

As Bibliotecas central e setorial da UNIVALE dispõem de um acervo 

constituído de materiais em diversos formatos, tais como: livros, dicionários, guias, 

dissertações, teses, manuais, periódicos, base de dados, mapas, CDs, DVDs, entre 

outros. Esses abrangem todas as áreas do conhecimento, com concentração nas 

áreas dos cursos ministrados na instituição. 

Para nortear os processos de seleção, aquisição, avaliação e descarte de 

materiais, foi criada a Política de Aquisição e Desenvolvimento da Coleção das 

Bibliotecas Central e Setorial, aprovada pela Resolução CONSUNI: Nº 001/2010, 

que tem como propósito, adequar o acervo aos objetivos educacionais da instituição, 

seguindo os critérios de prioridades para aquisição. 

As Bibliotecas são membros integrantes da Rede Compartilhada do Sistema 

Pergamum, que forma atualmente uma grande rede nacional de bibliotecas. São 

mais de 4.000 bibliotecas, que visam à cooperação dos serviços técnicos e o 

compartilhamento de recursos de informação. Na Rede Pergamum, está disponível 

também a Indexação Compartilhada de Artigos de Periódicos – ICAP, que tem 

como objetivo disponibilizar gratuitamente no formato on-line os artigos de 

periódicos, editados pelas instituições que fazem parte da Rede. 

A Biblioteca Central da UNIVALE participa ainda, da Rede de Bibliotecas da 

Área de Psicologia – REBAP, para a produção e divulgação de uma base de dados 

especializada e a prestação de serviços cooperativos de informação para o ensino, 

pesquisa e práticas psicológicas. 

Os principais serviços oferecidos para os usuários das Bibliotecas da 

UNIVALE estão relacionados a seguir: 

a) Orientação para consultas ao catálogo on-line; 

b) empréstimo domiciliar à comunidade acadêmica; 

c) serviço on-line de reserva de obras e renovação de empréstimos; 

d) orientação na normalização e elaboração de trabalhos acadêmicos; 

e) disponibiliza computadores com acesso à internet e também Acess Point 

Wireless; 
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f) serviço de comutação bibliográfica através do COMUT e BIREME; 

g) acesso on-line ao Manual das Bibliotecas da UNIVALE para Elaboração 

de Trabalhos Acadêmicos; 

h) catalogação na fonte e normalização de publicações técnico-científicas 

produzidas pelo corpo docente e pela Editora UNIVALE; 

i) disseminação seletiva da informação através de envio automático de 

mensagens; 

j) disponibilização dos trabalhos de conclusão de cursos da graduação e da 

pós-graduação no formato on-line em texto completo, 

k) visitas orientadas para apresentar aos usuários os serviços, o acervo 

disponível e as normas de funcionamento das Bibliotecas; 

l) empréstimos entre bibliotecas; 

m) atendimento à comunidade externa; 

n) espaço para sugestão e comentários sobre as Bibliotecas (Fale 

Conosco). 

Para atender às especificidades dos cursos as Bibliotecas disponibilizam um 

acervo de livros e periódicos científicos nas áreas afins para oferecer suporte à 

bibliografia básica e complementar do plano de ensino de cada disciplina. Os 

serviços on-line oferecidos pelas Bibliotecas da UNIVALE estão disponíveis no 

endereço eletrônico www.bib.univale.br ou através da página da universidade em 

www.univale.br. 

8.2 Estrutura para oferta a distância 

O AVA UNIVALE foi criado adotando-se a plataforma Moodle, que se trata de 

um software de uso gratuito e de código-fonte aberto, o que favorece o seu contínuo 

desenvolvimento por uma comunidade mundial de colaboradores. Softwares como o 

Moodle são também chamados de Sistemas de Gerenciamento de Aprendizagem e 

embora existam outras soluções disponíveis no mercado, as boas características 

dessa ferramenta, acrescida da experiência da UNIVALE no uso deste software 

desde o ano de 2003, contribuíram para sua adoção na oferta de atividades a 

distância. 

O acesso ao AVA UNIVALE é feito via internet, pelo endereço 

http://www.ead.univale.br. Para acessar os conteúdos dos cursos e disciplinas 
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disponíveis no ambiente é necessário ser cadastrado no sistema, que encontra-se 

integrado ao Portal do Aluno. Os dados necessários para acesso são nome de 

usuário e senha, que são enviados por e-mail para os participantes inscritos, 

conforme a matrícula. 

A gestão do AVA UNIVALE é feita por uma equipe multidisciplinar do Núcleo 

de Educação a Distância (NEaD), composta por profissionais capacitados, com 

funções de suporte e assessoria aos professores e alunos, com vistas a assegurar o 

acesso às tecnologias e aos recursos educacionais. Visando facilitar e apoiar o uso 

do AVA UNIVALE foi elaborado pelo NEaD um manual com orientações e 

informações pertinentes aos usuários. Além disso, o NEaD oferece regularmente 

oficinas presenciais e a distância para o desenvolvimento das habilidades 

tecnológicas para uso do ambiente. 

Visando a melhoria contínua do AVA UNIVALE, são realizadas ações de 

avaliação institucional junto aos usuários. Os resultados são acompanhados pelo 

Núcleo de Educação a Distância (NEaD) e as correções e melhorias são 

programadas visando tornar a acessibilidade e a utilização do ambiente mais 

adequada. Além disso, são também consideradas as ações mundiais de avaliação 

da plataforma Moodle, através da qual as atualizações e correções disponibilizadas 

são continuamente incorporadas para otimização do ambiente. 

Em consonância com os objetivos pedagógicos, os recursos educacionais são 

materializados no AVA UNIVALE, o qual dispõe de modelos tecnológicos e digitais 

que possibilitam integrar diferentes mídias, suportes e linguagens, possibilitando 

interação e comunicação. Apresenta-se, dentre outros, alguns recursos que o AVA 

UNIVALE possui e que são explorados conforme as finalidades pedagógicas: 

a. Fórum: Recurso que permite a comunicação assíncrona entre os 

participantes. Pode ser explorado para debates entre os alunos na realização 

de trabalhos, socialização de atividades e envios de comunicações para a 

turma. 

b. Chat: Recurso que permite comunicações síncronas, pode ser utilizado de 

forma agendada para atendimentos de questões pontuais e acompanhamento 

do processo de ensino-aprendizagem. 

c. Wiki: Recurso que possibilita a construção coletiva de textos, artigos e escrita 

de forma colaborativa. 
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d. Envio de tarefa: Recurso que permite a gerência do processo de 

acompanhamento e avaliação das tarefas individuais enviadas pelos alunos. 

e. Glossário: Recurso que permite a construção coletiva de conceitos e reforça 

os processos de interatividade no curso.  

f. Questionários: Recurso que permite o desenvolvimento de atividades com 

autocorreção de questões e feedbacks aos estudantes. 

g. Videoconferência: Recurso que permite a realização de videoconferências 

com interação de forma síncrona. 

h. Arquivos: Recurso que permite disponibilizar aos estudantes materiais 

didáticos digitais. 

i. URLs: Recurso que permite indicar aos alunos os materiais online como 

vídeos, artigos e sites relevantes, entre outros.  

Recursos de gestão do AVA UNIVALE possibilitam também o 

acompanhamento da realização dos acessos e atividades, com os respectivos 

registros de participação dos estudantes, de acompanhamento dos docentes e de 

exibição de resultados de avaliação, viabilizando tomadas de decisão e ações 

gerenciais importantes para conduzir o processo de ensino-aprendizagem.  

Com vistas a garantir a acessibilidade do AVA UNIVALE, há ferramentas que 

contribuem com o desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem, 

comunicação e superação metodológica dos estudantes com deficiência visual e/ou 

auditiva. Para isso, a plataforma possui integração com softwares específicos que 

impactam diretamente no desenvolvimento dos estudantes, proporcionando uma 

independência nos estudos, motivação e interação com a comunidade acadêmica. 

8.3 Espaços Especializados do Curso 

O curso de Farmácia, ao qual o Curso de Pós-graduação Lato Sensu Análises 

Clínicas e Gestão de Laboratório está vinculado, conta com laboratórios que dão 

suporte ao processo ensino-aprendizagem, tais como: 

Laboratórios de Anatomia Básica, Bioquímica, Citologia/Histologia, 

Fisiologia/Farmacologia, Microbiologia, Biologia do desenvolvimento, 

Parasitologia/Patologia, para as disciplinas pertencentes à área de conhecimento de 

Ciências Biológicas e da Saúde. 
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Laboratórios de Química Geral/Química Analítica e Química Orgânica, para 

as disciplinas pertencentes à área de conhecimento de Ciências Exatas. 

Laboratórios de Botânica, Controle de Qualidade Físico-Químico, 

Farmacognosia /Química Farmacêutica, Farmacotécnica, Semiologia/Semiotécnica, 

de Assistência Farmacêutica, Horto medicinal, para as disciplinas ligadas às 

Ciências Farmacêuticas, e o Laboratório de Assistência Farmacêutica (LASFAR). 
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9 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Aos alunos do Curso de Pós-graduação Lato Sensu Análises Clínicas e 

Gestão de Laboratório que cumprirem as exigências contidas neste Projeto 

Pedagógico e as normas regimentais da UNIVALE, será conferido certificado de 

Especialista em Análises Clínicas e Gestão de laboratório, acompanhado do 

respectivo histórico escolar emitido de acordo com a legislação vigente.  

O aluno que não concluir o curso de pós-graduação lato sensu poderá 

requerer certificado de aperfeiçoamento na área do curso, desde que comprovado o 

cumprimento de carga horária mínima de 180 (cento e oitenta) horas ou de . Para 

requerer certificado de conclusão de curso o aluno deverá ter a sua situação 

acadêmica e financeira regularizada junto a Instituição. 

O curso de Pós-graduação Lato Sensu Análises Clínicas e Gestão de 

Laboratório parte da concepção de que a Educação Superior é mais uma etapa na 

formação integral dos sujeitos, em consonância com a Constituição Federal e com a 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação no Brasil, que definem a educação como o 

processo de formação visando "[...] ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu 

preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho." (BRASIL, 

1988). 

Isto exige do profissional de Análises Clínicas, conhecimentos básicos 

nos processos de solicitação, realização e interpretação de exames clínico 

laboratoriais e toxicológicos, verificação e avaliação de parâmetros fisiológicos, 

bioquímicos e farmacocinéticos, para fins de acompanhamento farmacoterapeutico e 

de provisão de outros serviços farmacêuticos. 

Os profissionais graduados em Farmácia, Biomedicina, Medicina, Ciências 

Biológicas, necessitam de uma formação que os prepare para atuar nos campos das 

análises clínicas, ampliando e articulando seus saberes específicos aos saberes 

teórico-práticos que fundamentam os processos. Este curso de especialização 

oportunizará estratégias de qualificação e aprimoramento para a atuação no 

mercado de trabalho por seu caráter científico, prática e empreendedor. 
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ANEXOS 

ANEXO A – Ata de Aprovação pelo colegiado do Curso de Vínculo 

A cópia da ata de aprovação do Colegiado do curso encontra-se no Projeto 

Pedagógico do curso de Pós-Graduação Lato Sensu Análises Clínicas e Gestão de 

Laboratório impresso, arquivado no setor de Pós-Graduação da Assessoria de 

Extensão da Univale. 
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ANEXO B – Ato de criação do curso e aprovação do PPC 
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ANEXO C – Planos de Curso 

Módulo I 

1. NOME DO CURSO 

Pós-graduação lato sensu Análises Clínicas e Gestão de Laboratório 

2. NOME DO MÓDULO 

Módulo I: Tópicos Iniciais em Análises Clínicas 

3. DISCIPLINA 

Metodologia Científica 

4. DOCENTE 

Sandra Nicoli 

5. CARGA HORÁRIA 

40hs 

6. EMENTA 

Fundamentos da pesquisa científica. Elaboração do projeto de pesquisa: definição do 
tema, dos objetivos, metodologia e revisão bibliográfica. Papel do Comitê de Ética na 
aprovação de projetos de pesquisa. Acesso aos diversos bancos de dados disponíveis. 
Normas técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT e da Universidade 
Vale do Rio Doce - UNIVALE para elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso. 

7. OBJETIVOS 

- Interpretar os fundamentos da Pesquisa Científica numa dimensão teórico-metodológica 
de sua produção.  
- Utilizar e referenciar banco de dados de pesquisas científicas.  
- Aplicar os conhecimentos construídos e competências consolidadas na realização do 

Trabalho de Conclusão do Curso (TCC). 

8. PROGRAMA 

Unidade 1: Plano para a elaboração de uma Pesquisa Científica  
1.1- Escolha do Tema e sua delimitação;  
1.2- Formulação do Problema (s);  
1.3- Levantamento Bibliográfico Preliminar;  
1.4- Definição dos Objetivos Geral e Específicos;  
1.5- Justificativa;  
 
Unidade 2: Plano para a elaboração de uma Pesquisa Científica (continuação)  
2.1- Revisão Bibliográfica Específica e Qualificada;  
2.2- Metodologia;  
2.3- Análise e Interpretação da bibliografia e dos dados para construção do texto/redação;  
2.4- Referências Bibliográficas.  
 
Unidade 3: Processo de elaboração da Pesquisa Científica  
3.1 Seleção, fichamento e análise crítica do material bibliográfico;  
3.2 Técnicas de composição do texto e, técnicas de formatação do texto final.  
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10. METODOLOGIAS DE ENSINO-APRENDIZAGEM 

A partir das atividades de aprendizagem, os alunos estarão num processo de construção 
do conhecimento.  
Atividades no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA UNIVALE):  
- Análise de documentários e vídeos;  
- Análise de textos científicos e resenhas;  
- Fórum e Chat de participação no AVA UNIVALE;  
- Exercícios de aprendizagem e envio de tarefas.  
Atividades presenciais:  
- Realização de um Seminário Integrador Interdisciplinar (Encontro presencial);  
- Avaliação presencial por meio de prova escrita individual;  
- Atendimento na Biblioteca, nos laboratórios de informática e nos específicos do curso;  
- Orientações presenciais aos estudantes pelos professores, tutores, equipe do NEaD e 
demais funcionários que compõem o corpo social.  

11. PREVISÃO DE TRABALHOS DISCENTES 

 
- Análise de textos científicos. Valor: 10 pontos;  
- Análise de vídeos e participação no fórum. Valor: 10 pontos;  
- Exercícios de aprendizagem e envio de tarefas. Valor: 20 pontos;  
- Produção de um artigo. Valor 20 pontos. 
 

12. PROCESSO DE AVALIAÇÃO 

 
Atividades no ambiente AVA UNIVALE: 60 Pontos  
- Análise de textos científicos. Valor: 10 pontos;  
- Análise de vídeos e participação no fórum. Valor: 10 pontos;  
- Exercícios de aprendizagem e envio de tarefas. Valor: 20 pontos;  
- Produção de um artigo. Valor 20 pontos;  
Atividades de Avaliação Presenciais: 40 Pontos  
- Uma prova individual com 10 questões objetivas no valor de 20 (vinte) pontos.  
- Seminário Integrador Interdisciplinar – 20 (vinte) pontos.  
 

13. BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Fundamentos de metodologia 
científica. 8. ed. São Paulo: Atlas, 2017.  
SEVERINO, Antônio Joaquim. Metodologia do trabalho científico. 22. ed. São Paulo: 
Cortez, 2002.  
SIQUEIRA, S. O trabalho e a pesquisa científica na construção do conhecimento. 2. ed., 
Governador Valadares: Univale, 2005.  

14. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

CHIZZOTTI, Antonio. Pesquisa em ciências humanas e sociais. 7. Ed. São Paulo: 
Cortez, 2005.  
GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 5. ed. São Paulo: Atlas, 
2010.  
LAKATOS, Eva. Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Metodologia científica. 3ª 
Edição., rev. e ampl. São Paulo: Atlas, 2000.  
MEDEIROS, João Bosco. Redação científica: a prática de fichamentos, resumos, resenhas. 11. ed. 
São Paulo: Atlas, 2012.  
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1. NOME DO CURSO 

Pós-graduação lato sensu Análises Clínicas e Gestão de Laboratório  

2. NOME DO MÓDULO 

Módulo I: Tópicos Iniciais em Análises Clínicas 

3. DISCIPLINA 

Saúde Coletiva/Epidemiologia/Bioestatística  

4. DOCENTE 

Leonardo Oliveira Leão e Silva 

5. CARGA HORÁRIA 

40 horas 

6. EMENTA 

A disciplina traz para o processo formativo o estudo de Epidemiologia, especialmente, 
com questões diretamente relacionadas com a Saúde Coletiva. Na disciplina serão 
abordados: Epidemiologia: conceito; histórico e modelos. Tipos de estudos 
epidemiológicos. Aspectos indispensáveis de domínio da Bioestatística são ressaltados, 
tanto no que se refere ao desenvolvimento e análises de pesquisas na área de saúde 
quando na capacitação do estudante para o ato de aprender-a-aprender. No contexto da 
Saúde Coletiva abordará: Indicadores de saúde. Principais indicadores de saúde. 
Identificação de demandas e necessidades em saúde. Integralidade da atenção - 
interdisciplinaridade - intersetorialidade. O processo saúde-doença. 

7. OBJETIVOS 

Ao final da disciplina os alunos deverão ser capazes de:  

- Definir possíveis práticas de atenção à saúde, pautando-se em pensamentos críticos e 
baseando as tomadas de decisões nas melhores evidências epidemiológicas. 

- Entender a importância da epidemiologia na abordagem do binômio saúde-doença. 

- Discutir as ações da rede de atenção à saúde do município do aluno para os diferentes 
atores considerando os processos de referência e contra referência. 

- Definir, hipoteticamente, o atendimento às necessidades de saúde na perspectiva da 

singularidade de cada pessoa.  

8. PROGRAMA 

Unidade 1 – Saúde Coletiva: da teoria à prática. 

Unidade 2 – Epidemiologia: base para compreensão da distribuição das doenças na 
população 

Unidade 3 – Bioestatística: ferramenta necessária para prática em saúde 

10. METODOLOGIAS DE ENSINO-APRENDIZAGEM 

Atividades no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA UNIVALE): 

- Análise de vídeos 

- Construção de textos (dissertativos/argumentativos) e Análise de textos 
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- Exercícios de aprendizagem 

Atividades presenciais: 

- Realização de um Seminário Integrador Interdisciplinar 

- Roda 

11. PREVISÃO DE TRABALHOS DISCENTES 

 
UNIDADE 01: Saúde Coletiva: da teoria à prática. 

Atividade 1: Formação do SUS e sua importância – pontuação atribuída: 10 pontos 

Atividade 2: Processo Saúde e Doença – pontuação atribuída: 5 pontos 

Atividade 3: Exercícios – pontuação atribuída: 5 pontos 

 

UNIDADE 02: Epidemiologia: base para compreensão da distribuição das doenças na 

população 

Atividade 1: Medidas de ocorrência – pontuação atribuída: 5 pontos 

Atividade 2: Indicadores em saúde – pontuação atribuída: 15 pontos 

Atividade 3: Estudos epidemiológicos – pontuação atribuída: 5 pontos 

 

UNIDADE 03: Bioestatística: ferramenta necessária para prática em saúde 

Atividade 1: Introdução à Bioestatística – pontuação atribuída: 10 pontos 

Atividade 2: Medidas de tendências centrais: mediana e moda – pontuação atribuída: 5 

pontos 

 

12. PROCESSO DE AVALIAÇÃO 

 

As atividades avaliativas estão distribuídas em um total de 100 pontos, sendo 60 pontos 
de atividades no AVA e 40 pontos para atividades presenciais. 

Atividades avaliativas no AVA UNIVALE: 60 pontos 
Mapa mental – Construção do Conhecimento – 10 pontos 

Texto articulado – 30 pontos 

Exercícios (questionário) – 20 pontos 

Atividades de Avaliação Presenciais: 40 pontos 

Produção de texto coletivo a partir de um caso clínico hipotético – valor de 20 (quarenta) 
pontos 

Seminário Integrador Interdisciplinar – valor de 20 (vinte) pontos 
 

13. BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
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Tietzmann, Daniela. Epidemiologia. São Paulo: Pearson, 2014.  

Rodrigues, Maisa. Bioestatistica. São Paulo: Pearson, 2014. 

Bassinello, Greice.  Saúde Coletiva. São Paulo: Pearson, 2014. 

14. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

Tratado de saúde coletiva / Gastão Wagner de Sousa Campos ... [et al.]. 2. ed. revis. 
aum. São Paulo: Hucitec ; Rio de  Janeiro : Fiocruz, 2015. 

BUSATO, Ivana. Epidemiologia e processo saúde-doença. Curitiba: Intersaberes, 2016 

Epidemiologia/ Daniela Tietzmann. São Paulo: Pearson, 2014 

DUNCAN, Bruce B... [et al.]. Medicina ambulatorial: condutas de atenção primária baseadas 
em evidências. 4. ed. Porto Alegre: Artmed, 2013. 

 

1. NOME DO CURSO 

Curso de Pós-graduação Lato Sensu Análises Clínicas e Gestão de Laboratório 

2. NOME DO MÓDULO 

Módulo I: Tópicos Iniciais em Análises Clínicas 

3. DISCIPLINA 

Empreendedorismo e Gestão da Qualidade 

4. DOCENTE 

Imirene Lodi dos Santos 

5. CARGA HORÁRIA 

40 horas 

6. EMENTA 

Conceito de empreendedorismo e comportamento empreendedor. As etapas do processo 
empreendedor. A gestão da inovação no processo empreendedor. Proteção da 
propriedade intelectual e transferência do conhecimento. Gestão da qualidade como 
estratégia para a competitividade das empresas. 

7. OBJETIVOS 

Ao final da disciplina os alunos deverão ser capazes de:  
- Identificar o conceito de empreendedorismo e as diversas situações de aplicação. 
- Analisar os componentes do processo empreendedor. 
- Desenvolver negócios inovadores e que gerem impacto econômico e social. 

- Aplicar técnicas de gestão da qualidade para melhorar os resultados oferecidos aos clientes. 

8. PROGRAMA 

UNIDADE 01: Operacionalizando Conceitos 

UNIDADE 02: Inovação e Propriedade Intelectual 

UNIDADE 03: Gestão da Qualidade 
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10. METODOLOGIAS DE ENSINO-APRENDIZAGEM 

Fórum. Wiki (construção coletiva de texto). Disponibilização de artigos para leitura e 
aprofundamento. Questionário com questões relativas aos textos estudados. 

11. PREVISÃO DE TRABALHOS DISCENTES 

 

Atividade 1 (25 pontos): Construção de um texto de forma coletiva, onde um de 

nós inicia o texto com um parágrafo e os demais escrevem na sequência, dando 

continuidade aos argumentos e mantendo uma coerência lógica na escrita. O texto 

deve responder à pergunta: quais as oportunidades e os desafios para a inovação 

no contexto de mercado atual? 

Atividade 2 (20 pontos): adoção de práticas de gestão que contribuem para 

ampliar a competitividade das empresas. 

 

12. PROCESSO DE AVALIAÇÃO 

 
As atividades avaliativas estão distribuídas em um total de 100 pontos, sendo 60 pontos 
de atividades no AVA e 40 pontos para atividades presenciais. 
 
1. Atividades no AVA: 

- Fórum: 15,0. 
- Wiki: 25,0. 
- Questionário: 20,0. 

 
2. Atividades presenciais: 

- Oficina: 40,0. 
 
 

13. BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

CAVALCANTI, Glauco; TOLOTTI, Márcia.  Empreendedorismo: decolando para o futuro: 

as lições do voo livre aplicadas ao mundo corporativo. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012. 

CHIAVENATO, Idalberto. Empreendedorismo: dando asas ao espírito empreendedor: 

Provas e concursos. 4 ed. Barueri: Manole, 2012. 

MAXIMIANO, Antonio Cesar Amaru. Empreendedorismo. São Paulo: Pearson, 2012. 

14. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

DEGEN, Ronald Jean. O empreendedor: empreender como opção de carreira. São 

Paulo: Pearson, 2009. 

DORNELAS, José. Empreendedorismo para visionários. Rio de Janeiro: 

Empreende/LTC, 2014. 
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MARIANO, Sandra R. H. & MAYER, Verônica Feder. Empreendedorismo: fundamentos 
e técnicas para criatividade. Rio de Janeiro: LTC, 2011. 
PALADINI, Edson P. Gestão da qualidade: teoria e casos. 2. ed. Rio de Janeiro: 
Campus, 2012. 

 

Módulo II 

 

1. NOME DO CURSO 

 
Pós Graduação Lato sensu em Análises Clínicas e Gestão de Laboratório 
 

 

2. NOME DO MÓDULO 

 
Módulo II 

 

3. DISCIPLINA 

 
Ciências Morfológicas 
 

4. DOCENTE 

 
Rafael Silva Gama 
 

5. CARGA HORÁRIA 

 
40h 
 

6. PERÍODO DE OFERTA  

 
2º Semestre de 2019 
 

7. OBJETIVOS 

 
Ao final da disciplina os alunos deverão ser capazes de:  
 

 Compreender métodos parasitológicos e imunológicos tradicionais para o 
diagnóstico de doenças infectoparasitárias; 

 Conhecer novas metodologias de diagnóstico, envolvendo a biologia molecular 
como principal ferramenta; 

 Identificar problemas e propor soluções para a segurança dos métodos de 
diagnóstico. 

 

8. EMENTA 

Ciências morfológicas: Imuno, Parasito e Biomol. Diagnósticos clínico e laboratorial de 
infecções. Especificidades endêmicas na região do médio rio Doce. 
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9. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

I. Doenças infectoparasitárias endêmicas na região do médio rio Doce 

II. Diagnóstico imunológico/parasitológico 

III. Diagnóstico Molecular de doenças infectoparasitárias 

10. METODOLOGIAS DE ENSINO-APRENDIZAGEM 

Recursos visuais utilizando a plataforma Moodle 
Leitura e discussão de artigos científicos 
Aprendizagem em aula prática de Biologia Molecular 

11. PREVISÃO DE TRABALHOS DISCENTES 

 
Fóruns de discussão fundamentados pelas leituras obrigatórias da disciplina. E atividades 
práticas no encontro presencial. 
 

12. PROCESSO DE AVALIAÇÃO 

 
As atividades avaliativas estão distribuídas em um total de 100 pontos, sendo 60 pontos 
de atividades no AVA e 40 pontos para atividades presenciais. 
 
03 Fóruns on line sobre artigo científico disponibilizado na plataforma moodle – 60 pontos 
Avaliação procedimental e aula prática presencial – 40 pontos 
 

13. BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

VAZ, Adelaide J.; TAKEI, Kioko; BUENO, Ednéia 
Casagranda. Imunoensaios: fundamentos e aplicações. Reimpressão. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2016. xxiii, 372 p. (Ciências farmacêuticas) ISBN 9788527713344 
ZEIBIG, Elizabeth A. Parasitologia clínica: uma abordagem clínico-laboratorial. 1. ed. Rio 
de Janeiro: Elsevier, 2014. 376 p. ISBN 9788535274776 
WATSON, James D. et al. DNA recombinante: genes e genomas. 3. ed. Porto Alegre: 
Artmed, 2009. 474 p. ISBN 9788536313757 
 

14. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

VOLTARELLI, Júlio C. (Ed.). Imunologia clínica na prática médica. São Paulo: Atheneu, 
2009. 1099 p. ISBN 9788573799200 
ABBAS, Abul K.; LICHTMAN, Andrew H. Imunologia básica: funções e distúrbios do 
sistema imunológico. 5. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2017. 335 p. ISBN 9788535282511 
NEVES, David Pereira. Parasitologia humana. 13. ed. São Paulo: Atheneu, 2016. 588 p. 
(Biblioteca biomédica) ISBN 9788538807155 
FERREIRA, Marcelo Urbano. Parasitologia contemporânea. Reimp. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2017. 223 p. ISBN 9788527721882 
WATSON, James D. et al. Biologia molecular do gene. 5. ed. Porto Alegre: Artmed, 2006. 
xxxi, 728 p. ISBN 853630684X 
WATSON, James D. et al. Biologia molecular do gene. 7. ed. Porto Alegre: Artmed, 2015. 
878 p. ISBN 9788582712085 
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1. NOME DO CURSO 

 
Pós Graduação Lato sensu em Análises Clínicas e Gestão de Laboratório 
 

 

2. NOME DO MÓDULO 

 
Módulo II 

 

3. DISCIPLINA 

 
Hematologia Clínica/ Citologia Clínica/ Imunohematologia 
 

4. DOCENTE 

 
Adelaide Machado Coutinho Cavalcante 
 

5. CARGA HORÁRIA 

 
40h 
 

6. PERÍODO DE OFERTA  

 
2º Semestre de 2019 
 

7. OBJETIVOS 

 
Ao final da disciplina os alunos deverão ser capazes de:  
 

 Conhecer os princípios básicos da Hematologia Clínica. 

 Discorrer sobre as técnicas laboratoriais para o diagnóstico e acompanhamento 
das patologias 

 relacionadas com o sangue. 

 Analisar as principais alterações morfológicas das células sanguíneas e as 
patologias relacionadas. 

 Estudo da Hemostasia e Coagulação sanguínea. 

 Discutir os princípios básicos da Imunohematologia Clínica. 
 

8. EMENTA 

 
Diagnóstico clínico-laboratorial das principais alterações hematológicas: fisiologia e 
fisiopatologia. 
Hemostasia e Coagulação. Estudo da Imunohematologia e Banco de sangue. 
 

9. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 
UNIDADE I: 
1. Hematopoese 
2. Coleta de sangue, confecção de esfregaços e anticoagulantes usados em Hematologia 
3. Hemograma – metodologia Manual 
4. Hemograma - Metodologia Automatizada 



51 

5. Contagem de Plaquetas 
6. Contagem de reticulócitos 
7. Contagem de Eritroblastos 
8. Contagem diferencial de leucócitos 
9. Alterações morfológicas das hemácias 
 
UNIDADE II: 
10. Anemias 
11. Discussão de casos clínicos 
12. Fisiologia e fisiopatologia da série branca 
13. Leucemias - Alterações morfológicas dos leucócitos 
14. Estudo de lâminas- patologias das linhagens mielóide e linfoide 
 
15. Discussão de casos clínicos 
UNIDADE III: 
16. Hemostasia e coagulação 
17. Imunohematologia 

o Grupos sanguíneos 
o Banco de sangue e Hemoterapia 

 

10. METODOLOGIAS DE ENSINO-APRENDIZAGEM 

 
Vídeo-aulas 
Vídeos 
Leitura e Discussão de Artigos Científicos 
Fórum de participação AVA UNIVALE – Discussão de Casos clínicos 
Exercícios de aprendizagem 
Atividade presencial (Aula Prática em laboratório de Histologia Citologia da Univale) 
 

11. PREVISÃO DE TRABALHOS DISCENTES 

 
Leitura e Discussão de Artigo Científico 
Fórum de participação – Discussão de Casos Clínicos 
Elaboração de Caso Clínico em Hemoterapia (com resultados de exames, interpretação e 
conclusão) 
Exercícios 
 

12. PROCESSO DE AVALIAÇÃO 

 
As atividades avaliativas estão distribuídas em um total de 100 pontos, sendo 60 pontos 
de atividades no AVA e 40 pontos para atividades presenciais. 
 
Leitura e Discussão de Artigo Científico -.10.0 
Fórum de participação – Discussão de Casos Clínicos - 10.0 
Elaboração de Caso Clínico em Hemoterapia (com resultados de exames, interpretação e 
conclusão) 
20.0 
Exercícios de aprendizagem – 10.0 
Exercícios Práticos -10.0 
Avaliação Prática -40.0 
 

13. BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
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HENRY, J.B. Diagnósticos Clínicos e Tratamento por Métodos Laboratoriais. 21 ed. São 
Paulo: Manole, 2013. 
HOFFBRAND, A. V; MOSS, P. A. H. Fundamentos em hematologia. 6.ed. Porto Alegre: 
Artmed, 2013. 454 p. 
VERRASTRO, Therezina Hematologia hemoterapia: fundamentos de morfologia, 
fisiologia, patologia e clinica. São Paulo: Atheneu, 2010. 303 p. 
 

14. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 
CARVALHO, William de Freitas. Técnicas médicas de hematologia e imuno-hematologia. 
8.ed. Belo Horizonte: COOPMED, 2008. 281 p. 
FAILACE, RENATO. Hemograma, manual de interpretação. 5ª ed. Porto Alegre: Artmed, 
2009. 298p. 
OLIVEIRA, Raimundo Antônio Gomes. Hemograma: como fazer e interpretar. São Paulo: 
LMP, 2007. 505 p. 
ZAGO, MA, FALCÃO, RP, PASQUINI, R. Tratado de Hematologia. 1ª ed. Rio de Janeiro: 
Atheneu, 2013. 1064 p 
 

 

1. NOME DO CURSO 

 
Pós Graduação Lato sensu em Análises Clínicas e Gestão de Laboratório 
 

 

2. NOME DO MÓDULO 

 
Módulo II 

 

3. DISCIPLINA 

 
Bioquímica Clínica  
 

4. DOCENTE 

 
Pedro Henrique Ferreira Marçal 
 

5. CARGA HORÁRIA 

 
40h 
 

6. PERÍODO DE OFERTA  

 
2º Semestre de 2019 
 

7. OBJETIVOS 

 
Ao final da disciplina os alunos deverão ser capazes de:  
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 - Raciocinar de forma lógica sobre as principais patologias metabólicas humanas;  
- Manipular reagentes, instrumentos, equipamentos e amostras biológicas essenciais para 
o diagnóstico das enfermidades.  
- Desenvolver agilidade nos processos, técnicas de armazenamento de reagentes e de 
amostras biológicas  
- Trabalhar obedecendo normas de biossegurança, caracterizando os riscos inerentes e 
protegendo a sua saúde, de seus colegas e do meio ambiente.  
- Criar uma consciência ambiental, com relação a geração, segregação e descarte de 
resíduos de serviços de saúde. 
 

 

8. EMENTA 

 
A disciplina visa capacitar os alunos quanto ao entendimento dos analitos bioquímicos e 
as respectivas doenças associadas às alterações. Enfatiza ainda o conhecimento e 
entendimento da teoria endócrina, relacionando os exames com os vários distúrbios 
hormonais e as doenças correlacionadas. Dedicamos uma parte do curso para o estudo 

dos marcadores tumorais relacionando-os com os vários tipos de câncer. 
 

9. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 
Unidade 1  
Introdução à Bioquímica Clínica  
a) Fotometria  
b) Controle de Qualidade  
c) Amostras  
d) Variáveis pré-analíticas  
 
Enzimologia Clínica  
a) Amilase  
b) Lipase e Tripsina  
c) Fosfatase Alcalina  
d) Aminotransferases  
e) Gama-Glutamiltranspeptidase  
f) Lactato Desedrogenase  
g) Creatinoquinase  
 
Unidade 2  
Diagnóstico Laboratorial do Diabetes Mellitus e hipoglicemia  
Diagnóstico Laboratorial das Dislipidemias  
Diagnostico laboratorial das Aminopatias  
Avaliação Laboratorial das Proteínas Séricas 
 
Unidade 3  
Diagnóstico das Doenças Coronarianas  
Função Hepática  
Função Renal  
Função Endócrina  
Metabolismo Ósseo 

 

10. METODOLOGIAS DE ENSINO-APRENDIZAGEM 
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Atividades no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA UNIVALE):  
- Análise de vídeos  
- Construção de textos (dissertativos/argumentativos) e Análise de textos  
- Exercícios de aprendizagem  
Atividades presenciais:  
- Realização de um Seminário Integrador Interdisciplinar  
- Roda  
 

11. PREVISÃO DE TRABALHOS DISCENTES 

 
Mapa mental – Construção do Conhecimento 
Texto articulado 
Exercícios (questionário) 
Produção de texto coletivo a partir de um caso clínico hipotético 
Seminário Integrador Interdisciplinar 
 

12. PROCESSO DE AVALIAÇÃO 

 
As atividades avaliativas estão distribuídas em um total de 100 pontos, sendo 60 pontos 
de atividades no AVA e 40 pontos para atividades presenciais.  
 
Atividades avaliativas no AVA UNIVALE: 60 pontos 
Mapa mental – Construção do Conhecimento – 10 pontos  
Texto articulado – 30 pontos  
Exercícios (questionário) – 20 pontos 
 
Atividades de Avaliação Presenciais: 40 pontos  
Produção de texto coletivo a partir de um caso clínico hipotético – valor de 20 (quarenta) 
pontos  
Seminário Integrador Interdisciplinar – valor de 20 (vinte) pontos 
 

13. BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 
GUYTON, A.C.; HALL, J.E. Fisiologia humana e mecanismos das doenças. 6ª ed. Rio de 
Janeiro, Editora Guanabara Koogan 1998.  
LIMA, A.O. et al. Métodos de laboratório aplicados à clínica : técnica e interpretação . 8. 
ed. Rio de Janeiro : Guanabara Koogan, 2008.  
MILLER, O. Laboratório para o clínico. 8. ed. São Paulo. Editora Atheneu (São Paulo), 
1999. 
 

14. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 
CAMPBELLl, M. K. Bioquímica. 3. ed. Porto Alegre : ARTMED, 2006.  
ESTRIDGE, B.H. Tecnicas basicas de laboratorio clinico 5 ed. Porto Alegre : Artmed, 
2011. . 
MOURA, R. A. et al. Técnicas de laboratório. 3. ed. São Paulo : Atheneu (São Paulo), 
2002.  
PORTO, C. C. Exame clínico : bases para a prática médica. 5. ed. Rio de Janeiro : 
Guanabara Koogan, 2004.  
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Módulo III 

1. NOME DO CURSO 

Pós-graduação Lato Sensu Análises Clínicas e Gestão de Laboratório 

2. NOME DO MÓDULO 

Módulo III 

3. DISCIPLINA 

Urinálise + Fluidos Corporais  

4. DOCENTE 

Thiago Mourão de Miranda 

5. CARGA HORÁRIA 

40 horas 

6. EMENTA 

Estudo da fisiologia renal e do trato urinário, e diagnóstico das principais patologias que 
afetam o trato urinário. Microscopia do sedimento urinário. Análise dos fluidos corporais. 

7. OBJETIVOS 

Ao final da disciplina os alunos deverão ser capazes de:  
- discutir os principais processos fisiopatológicos relacionados ao trato urinário; 
- entender a importância e impacto das etapas pré-analíticas na qualidade dos resultados; 
- identificar os parâmetros mais relevantes na análise da amostra de urina; 
- analisar os fluidos corporais de diferentes cavidades, bem como interpretar os resultados 

obtidos; 

8. PROGRAMA 

- Conteúdo teórico: aspectos pré-analíticos e significado clínico dos parâmetros 

analisados 

  * Urinálise 

  * Fluidos corporais 

- Conteúdo prático: analisar amostras de urina e fluidos corporais 

10. METODOLOGIAS DE ENSINO-APRENDIZAGEM 

- Discussão de casos clínicos 
- Discussão de artigos sugeridos 
- Vídeos educativos 
- Aula prática 

11. PREVISÃO DE TRABALHOS DISCENTES 

Na primeira unidade serão apresentados três casos clínicos. Cada estudante escolherá 
um dos casos clínicos apresentados e para analisar com ênfase sobre os parâmetros 
urinários. 
Na segunda unidade serão apresentados cinco casos clínicos. Cada estudante escolherá 
um dos casos clínicos apresentados e para analisar o provável diagnóstico do caso. 
Na terceira unidade, a partir da leitura do artigo “A influência do álcool e do tabagismo 
sobre a fertilidade” cada estudante desenvolverá uma resenha. No fórum de discussão no 
AVA responderá a questão: “De que forma o alcoolismo e o tabagismo podem influenciar 
na fertilidade?” 
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12. PROCESSO DE AVALIAÇÃO 

- Discussão de casos clínicos: 30 pontos 
- Resenha sobre artigo sugerido: 30 pontos 
- Avaliação prática: 40 pontos 

13. BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

- DIAGNÓSTICOS CLÍNICOS E TRATAMENTO POR MÉTODOS LABORATORIAIS. 
Henry, John Bernard – 21ª EDIÇÃO – Editora: Manole 

- Recomendações da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica/Medicina Laboratorial 
(SBPC/ML): realização de exames em urina. Barueri, SP – Editora: Manole, 2017. 

 

14. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

- Tratado de fisiologia médica. GUYTON, Arthur C.; HALL, John E. 13ª Edição – Rio de 
Janeiro – Editora: Elsevier, 2017. 

- Urinálise e Fluidos Corporais – Di Lorenzo,Marjorie Schaub; Strasinger,Susan King – 5ª 
Edição – Editora: Livraria Médica Paulista – Lmp 

 

 

1. NOME DO CURSO 

Pós-graduação Lato Sensu Análises Clínicas e Gestão de Laboratório 

2. NOME DO MÓDULO 

Módulo III 

3. DISCIPLINA 

Microbiologia e Micologia 

4. DOCENTE 

Claudine de Menezes Pereira Santos 

5. CARGA HORÁRIA 

40 horas 

6. EMENTA 

Critérios de rejeição de amostras para exame microbiológico. Métodos de coloração, 
isolamento e identificação dos agentes bacterianos a partir de diversos materiais 
biológicos. Bacteriologia das infecções do sistema respiratório, sistema urinário e 
reprodutor, pele e olhos. 

7. OBJETIVOS 

Ao final da disciplina os alunos deverão ser capazes de:  
-Possuir conhecimento teórico e prático da análise laboratorial de bactérias e fungos que 
parasitam o homem. 
-Reconhecer a fisiopatologia das principais infecções bacterianas e fúngicas no homem. 
-Desenvolver raciocínio lógico e crítico das diversas técnicas de diagnóstico laboratorial 
aplicadas aos espécimes clínicos. 
-Executar exames microbiológicos para diagnósticos das principais infecções bacterianas 
e fúngicas no homem. 

8. PROGRAMA 
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-Introdução à Microbiologia 
-Revisão dos principais gêneros bacterianos que causam doença no homem 
-Amostragem e processamento das amostras clinicas-Identificação 
-Teste de suscetibilidade aos antimicrobianos 
-Micologia clínica: principais infecções e diagnóstico laboratorial 

10. METODOLOGIAS DE ENSINO-APRENDIZAGEM 

- Discussão de casos clínicos 
- Discussão de artigos sugeridos 
- Vídeos educativos 
- Aula prática 

11. PREVISÃO DE TRABALHOS DISCENTES 

Atividades no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA UNIVALE): 
-Análise de vídeos -Fórum de participação AVA UNIVALE 
-Leitura de textos de apoio 
-Exercícios de aprendizagem 
 
Atividades presenciais: 
-Execução prática de análise microbiológica 
-Análise de casos clínicos 
-Elucidação de dúvidas referente à disciplina 

12. PROCESSO DE AVALIAÇÃO 

 
Atividades no AVA: 
 

Unidade I 
Atividade 1: Fórum de discussãono AVA(Valor = 10 pontos) 
Atividade 2: Resolução de Caso Clinico(Valor = 10 pontos) 
 

Unidade II 
Atividade 3: Elaborar um Procedimento Operacional Padrão(POP) e uma Instrução 
Técnica Analítica (ITA) (Valor = 10 pontos) 
Atividade 4: Fórum de Discussão no AVA. (Valor = 10 pontos) 
 

Unidade III 
Atividade 5: Elaboração de um laudo de análise (Valor = 10 pontos) 
Atividade 6: Fórum de Discussãono AVA. (Valor = 10 pontos) 
 
 
Atividades Presenciais: 
 

Atividade 7: Resolução de caso clínico - 20 pontos 
Atividade 8: Discussão de artigo científico -20 pontos 
 

13. BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 

MURRAY, Patrick R.; ROSENTHAL, Ken S.; PFALLER, Michael A.Microbiologia médica.8. 

ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2017. 836 p. 

GOERING, Richard V. et al.Mims microbiologia médica.5. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 

2014. 613 p. 

MEZZARI, Adelina; FUENTEFRIA, Alexandre Meneghello.Micologia no laboratório 
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clínico.Barueri, SP: Manole, 2012. ISBN 9788520434260. 

 

14. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

LÍQUIDOS e eletrólitos.2.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, c2003. 300 p. 

(Incrivelmente fácil ) 

NEVES, Paulo Augusto.Manual Roca técnicas de laboratório:líquidos biológicos: urina, 

líquidos cavitáriose líquido sinovial.São Paulo: Roca, 2011. 130 p. (Manual Roca de 

Técnicas de Laboratório, 4) 

TORTORA, Gerard J.; FUNKE, Berdell R.; CASE, Christine L.Microbiologia.12. ed. Porto 

Alegre: Artmed, 2017. 935 p. 

TRABULSI, Luiz Rachid; ALTERTHUM, Flavio ((Ed.).).Microbiologia.6. ed. São Paulo: 

Atheneu, 2017. 888 p. (Biblioteca biomédica 

 

1. NOME DO CURSO 

Pós-graduação Lato Sensu Análises Clínicas e Gestão de Laboratório 

2. NOME DO MÓDULO 

Módulo III 

3. DISCIPLINA 

Práticas em Análises Clínicas  

4. DOCENTE 

Claudine de Menezes Pereira Santos 

5. CARGA HORÁRIA 

40 horas 

6. EMENTA 

Atividades práticas supervisionadas relativas à atuação do profissional clínico executadas 
em Laboratório de Análises Clínicas. Coleta dos diferentes materiais utilizados para o 
diagnóstico laboratorial. Identificação das amostras e armazenamento dos dados. 
Execução dos diferentes métodos laboratoriais de diagnóstico. Avaliação dos métodos e 
dos resultados obtidos. Controle de qualidade dos testes utilizados. 

7. OBJETIVOS 

 
Ao final da disciplina os alunos deverão ser capazes de:  
- Possuir conhecimento teórico e prático da análise laboratorial de bactérias e fungos que 
parasitam o homem. 
- Reconhecer a fisiopatologia das principais infecções bacterianas e fúngicas no homem. 
- Desenvolver raciocínio lógico e crítico das diversas técnicas de diagnóstico laboratorial 
aplicadas aos espécimes clínicos. 
- Executar exames microbiológicos para diagnósticos das principais infecções bacterianas 
e fúngicas no homem. 
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8. PROGRAMA E PREVISÃO DE TRABALHOS DISCENTES 

 
Atividades desenvolvidas durante o período de práticas: 
1. Coleta de amostras biológicas de origem hospitalar e ambulatorial. 
2. Conservação e preparo inicial de amostras biológicas. 
3. Exames dos setores de urinálise e Parasitologia. 
4. Exames do setor de Bioquímica. 
5. Exames do setor de Hematologia.  
6 Exames do setor de Imunologia. 
7. Exames do setor de Microbiologia. 
8. Mecanismo de formação e reabsorção do plasma intersticial. 
9. Utilização dos principais corantes hematológicos 
 

9. METODOLOGIAS DE ENSINO-APRENDIZAGEM 

 
Atividades AVA: 
- Leituras de textos básicos para fundamentação das práticas 
 
Atividades presenciais: 
- Execução prática de análises clínicas 
- Aproveitamento das atividades laborais nas análises clínicas como Práticas em Análises 
Clínicas 
 

10. PROCESSO DE AVALIAÇÃO 

 
Apresentação de Relatório de Práticas em Análises Clínicas – valor 100 pontos 
 

11. BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 
MARSHALL, William J. (Ed.) et al. Bioquímica clínica: aspectos clínicos e metabólicos. 3. 
ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2016. 961 p. ISBN 9788535282764 
STRASINGER, S. K.; DI LORENZO, M. S. Urinálise e fluidos corporais. 1. ed. São Paulo: 
LMP, 2009. 300p. 
SILVA, Paulo Henrique da et al. Hematologia laboratorial: teoria e procedimentos. Porto 
Alegre: Artmed, 2016. 427 p. 
 

12. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 
MEZZARI, Adelina; FUENTEFRIA, Alexandre Meneghello. Micologia no laboratório 
clínico. Barueri, SP: Manole, 2012. ISBN 9788520434260. 
VOLTARELLI, Júlio C. (Ed.). Imunologia clínica na prática médica. São Paulo: Atheneu, 
2009. 1099 p. 
MURRAY, Patrick R.; ROSENTHAL, Ken S.; PFALLER, Michael A. Microbiologia médica. 
8. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2017. 836 p. 
 

 

 


