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DISCIPLINA Departamento 
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23103.204263/2021-76 AMOR: uma prática biopsicossocial x 30h DEH

A disciplina apresenta o(s) conceito(s) de amor a partir de diferentes fundamentações teóricas e de diferentes práticas culturais,

bem como a partir de suas diversas facetas, sobretudo no que diz respeito ao amor como prática social, de assistência em saúde, e

de cuidado (de si, do outro, da sociedade). Propõe o desenvolvimento da interrelação entre essas diferentes abordagens e

possibilidades de aplicações pelos diferentes profissionais e futuros profissionais da saúde nos seus contextos de vida e de trabalho.

23103.204181/2021-21 Anatomofisiologia Sistemas Sensoriais e Motores x 60h
A disciplina de Sistemas Sensoriais e Motores aborda os circuitos e vias neurais que constituem a base do processo de integração

sensorimotora.

23103.204422/2021-32 Aprendendo a ver: Arte renascentista e francesa x 30h DEH

Esta disciplina pretende abordar tópicos da história e da análise da arte com bibliografia em língua portuguesa e francesa, com

ênfase na pintura. O tema principal será a arte renascentista italiana, base da pintura ocidental, e a arte francesa dos séculos XVII e

XVIII, como herdeira daquela tradição.

23103.203852/2021-37 Aspectos forenses da Toxicologia x 30h DFC Disciplina que aborda os aspectos da toxicologia na ciência forense. Análises toxicológicas forenses e aspectos relacionados.

23103.204376/2021-71 Autorregulação da aprendizagem na Universidade e na vida: dos estudos às emoções x 30h DEH

A disciplina de carácter teórico-prático pretende articular, aprofundar e integrar os conceitos que estruturam a autorregulação da

aprendizagem à autorregulação das emoções. A partir de atividades experienciais espera-se que os alunos sejam mobilizados em

seus pensamentos, atitudes e condutas para adquirir e desenvolver capacidades e habilidades que lhe permitam a construção de

hábitos para uma melhor qualidade de vida aplicada à Universidade e à vida.

23103.203830/2021-77 Banco de Sangue EAD x 45h DMD
A disciplina apresenta conhecimentos teóricos a cerca da hemoterapia, desde a legislação vigente, ciclo do sangue e aspectos ético-

legais da transfusão.

23103.203830/2021-77 Banco de Sangue Teórica EAD x 45h DMD
A disciplina apresenta conhecimentos teóricos a cerca da hemoterapia, desde a legislação vigente, ciclo do sangue e aspectos ético-

legais da transfusão.

23103.204397/2021-97 Bioquímica da Resposta Imune x 30h DCBS

Esta disciplina, que se insere transversalmente entre as disciplinas básicas de imunologia e bioquímica, é apropriada a partir da

segunda série de todos os cursos da área da saúde, após terem cursado já as disciplinas básicas de bioquímica e imunologia.

Tambem é apropriada para alunos de pós-graduação. Seu objetivo seria aprofundar para o aluno o conhecimento das principais

rotas bioquímicas envolvidas nas respostas imunes, visando integrar os conhecimentos básicos com as aplicações em vacinas,

imunoterapia, infecções, e doenças crônicas multifatorias, como cancer e doenças autoimunes. Ela visa capacitar ao aluno o

conhecimento básico sobre a estrutura e função celular, bem como fundamentos básicos de sinalização celular. A ênfase será dada

aos processos dinâmicos da célula, incluindo a motilidade celular; a diferenciação, divisão e ciclo celular; morte e sobrevivência

celular e as vias de sinalização mais importantes envolvidas na comunicação celular. As metodologias de ensino-aprendizagem

compreendem aulas expositivas dialogadas, teórico-práticas e práticas de várias modalidades, referências bibliográficas

selecionadas e material disponibilizado de forma EAD pela plataforma Moodle institucional.

23103.204454/2021-38 Citologia Clínica e Líquidos Corporais - Turma A X 30h DMD
Diagnóstico laboratorial de patologias que comprometem os principais líquidos corporais, baseado no conhecimento fisiopatológico

das doenças. Citologia esfoliativa do trato genital feminino. 

23103.204454/2021-38 Citologia Clínica e Líquidos Corporais - Turma B X 30h DMD
Diagnóstico laboratorial de patologias que comprometem os principais líquidos corporais, baseado no conhecimento fisiopatológico

das doenças. Citologia esfoliativa do trato genital feminino. 

23103.204105/2021-16 Clube de revista de artigos em medicina interna x 30h DSC

O Clube de Revista em Medicina Interna possibilitará aos acadêmicos e residentes habilidades para avaliação criticamente da

literatura científica. A disciplina estimulará os acadêmicos a terem experiência em realizar um clube de revista, o que possibilitará

aplicar os resultados da avaliação crítica na tomada de decisões.

23103.204362/2021-58 Criação Literária 1 x 45h DEH
A disciplina aborda a escrita literária narrativa como fonte de expressão do sujeito em relação ao seu meio como forma de

humanização em saúde para os futuros profissionais.

23103.204456/2021-27 Cuidados nutricionais no paciente pediátrico hospitalizado x 20h DNUTRI

A disciplina abordará os tópicos fundamentais para o cuidado nutricional no paciente pediátrico hospitalizado, com enfoque teórico

prático, onde possibilitará o aprofundamento teórico, a relação com a prática clínica em Pediatria e o senso crítico na tomada de

decisão da conduta nutricional. 
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23103.203996/2021-93 Declaração de Óbito: preenchimento e aspectos legais - EaD x 48h DPML

A disciplina desenvolve o estudo do adequado preenchimento da Declaração de Óbito correlacionando-o com as implicações legais

e a promoção de políticas públicas de saúde. Discute a inter-relação da atuação médica com as evidências diagnósticas através de

estudos de caso distinguindo as mortes de causa violenta e as de causas clínicas e suas aplicações em vigilância epidemiológica.

23103.204572/2021-46 Eletiva especial teórica:  micologia clínica x 20h DMD

A disciplina aborda o estudo do Fungi: definição, características e importância dos fungos. Apresenta as metodologias laboratoriais

utilizadas na realização dos exames micológicos em Laboratório de Análises Clínicas, focalizando as principais micoses humanas:

superficiais, cutâneas, subcutâneas e sistêmicas (oportunistas e primários).

23103.204573/2021-91 Eletiva especial teórica:  micologia clínica x 20h DMD

A disciplina aborda o estudo do Fungi: definição, características e importância dos fungos. Apresenta as metodologias laboratoriais

utilizadas na realização dos exames micológicos em Laboratório de Análises Clínicas, focalizando as principais micoses humanas:

superficiais, cutâneas, subcutâneas e sistêmicas (oportunistas e primários).

23103.203848/2021-79 Estudo de casos em Toxicologia x 30h DFC
Disciplina que aborda a epidemiologia das intoxicações; a linha de raciocínio toxicológico-clínica e toxicológico-ambiental; as

análises toxicológicas no diagnóstico, conduta clínica e prognóstico, por meio de casos de intoxicação.

23103.203918/2021-99 Ethics & Movies x 30h DEH

This academic activity is designed for health sciences students who self-declare as proficient to carry out class tasks and

assignments in English. At the end of the course, it is expected that participants have gained experience with the course twofold

goal: (1.) development of critical skills in analyzing the ethical discussions contemplated and (2.) practice of contextualized English

language. / Esta atividade acadêmica é projetada para estudantes de ciências da saúde que se autodeclarem proficientes para

realizar tarefas em línguas inglesa. No final do curso, espera-se que os participantes tenham adquirido experiência em ambos os

objetivos do curso: (1.) desenvolvimento de habilidades críticas na análise das discussões éticas contempladas e (2.) prática da

língua inglesa contextualizada.

23103.204443/2021-58 Fundamentos da Análise do Discurso para Abordagens Qualitativas e Combinadas x 30h DEH

Apresentação dos fundamentos da Análise do Discurso (AD), teoria da linguagem de linha francesa que compreende o discurso para

além do texto e a partir de suas condições de produção. Esta teoria tem como base a análise discursivo-qualitativa, mas oferece

múltiplas possibilidades de combinação com abordagens qualitativas, apontando para a complexidade e riqueza dos resultados das

análises. Os princípios da AD mostram-se muito produtivos em pesquisas na área da saúde, sobretudo as que buscam interface com

aspectos socioeconômicos e culturais.

23103.203832/2021-66 Fundamentos de Telessaúde x 30h DECESA
Apresenta a retrospectiva histórica da Telessaúde e discute sobre as questões de legislação, conceitos teóricos, técnicos e éticos.

Apresenta e analisa as vantagens, desafios, tendências e modalidades da Telessaúde.

23103.204277/2021-90 Gramática Básica de Língua Espanhola x 30h DEH
A disciplina tem foco na apresentação, discussão e trabalho de tópicos gramaticais da língua espanhola, a fim de proporcionar aos

alunos subsídios para a leitura e a produção textual nesse idioma.

23103.203830/2021-77 Hematologia Teórica EAD x 60h DMD
Estuda a gênese das células sanguíneas, abordando seus aspectos normais e alterados, com enfoque no diagnóstico clínico-

laboratorial das doenças hematológicas.

23103.203830/2021-77 Hematologia Teórica EAD x 60h DMD
Estuda a gênese das células sanguíneas, abordando seus aspectos normais e alterados, com enfoque no diagnóstico clínico-

laboratorial das doenças hematológicas.

23103.203830/2021-77 Hematologia Teórica EAD x 60h DMD
Estuda a gênese das células sanguíneas, abordando seus aspectos normais e alterados, com enfoque no diagnóstico clínico-

laboratorial das doenças hematológicas.

23103.204295/2021-71 Inclusão, diversidade e acessibilidade: Reflexões sobre a formação em saúde x 30h DPSIC

A disciplina reflete as temáticas da inclusão, diversidade e acessibilidade em seus diferentes aspectos através de debates sobre a

inclusão e promoção da diversidade no ensino superior, levando em conta os diferentes marcadores sociais como gênero,

sexualidade, raça, etnia e pessoas com deficiência.

23103.204161/2021-51 Introdução à estabilidade de fármacos e medicamentos x 30h DFC
De caráter teórico, está disciplina tem como objetivo articular, integrar e aprofundar conhecimentos adquiridos no controle de

qualidade de medicamentos e tecnologia farmacêutica com foco na avaliação da estabilidade de fármacos e medicamentos.

23103.204068/2021-46 Introdução à Psicologia Positiva x 30h DPSIC
A disciplina proporciona uma introdução ao estudo da psicologia positiva, abordando aspectos históricos, principais conceitos e

temas de estudo na área, métodos de intervenção e avaliação, bem como perspectivas futuras.

23103.204277/2021-90 Leitura e Interpretação Textual em Língua Espanhola I - Turma A x 30h DEH

A disciplina tem foco na leitura e interpretação de textos de divulgação científica da área da saúde, buscando a identificação da

ideia geral do tópico frasal, das ideias centrais, das funções comunicativas; transferência de informações; identificação de

terminologias. Oportuniza o desenvolvimento de autonomia para identificação de diferentes registros, discursos e gêneros textuais,

estimulando ao uso de conhecimentos prévios para decodificação da língua em uso em contextos autênticos. Apresenta estruturas

basilares da língua-alvo de natureza gramatical e lexical (morfossintaxe). Usa material de referência em língua espanhola.

23103.204277/2021-90 Leitura e Interpretação Textual em Língua Espanhola I - Turma B x 30h DEH

A disciplina tem foco na leitura e interpretação de textos de divulgação científica da área da saúde, buscando a identificação da

ideia geral do tópico frasal, das ideias centrais, das funções comunicativas; transferência de informações; identificação de

terminologias. Oportuniza o desenvolvimento de autonomia para identificação de diferentes registros, discursos e gêneros textuais,

estimulando ao uso de conhecimentos prévios para decodificação da língua em uso em contextos autênticos. Apresenta estruturas

basilares da língua-alvo de natureza gramatical e lexical (morfossintaxe). Usa material de referência em língua espanhola.

23103.204422/2021-32 Leitura e interpretação textual em língua francesa I x 30h DEH
Desenvolve leitura, interpretação e análise de textos autênticos relacionados à área da saúde em língua francesa, privilegiando a

dimensão semântica, pragmática e intercultural

23103.204448/2021-81 Leitura e Interpretação Textual em Língua Italiana II x 30h DEH
Aprofundamento do desenvolvimento da leitura, da interpretação e da análise de textos autênticos relacionados à área da saúde

em língua italiana, privilegiando a dimensão semântica, pragmática e intercultural.



23103.204178/2021-16 Liderança na Gestão em Saúde x 15h DECESA

Nesta disciplina, será discutida a liderança como uma característica pessoal geral em nossa sociedade. Serão apresentadas algumas

personalidades históricas e recentes como exemplos de liderança. Em meio a essas personalidades, serão discutidas características

e habilidades de liderança. A liderança está se tornando um componente de muitos currículos e é reconhecida como um papel

distinto para todas as profissões. O conhecimento e a capacidade técnica costumavam ser os pilares dos programas educacionais,

mas recentemente a sociedade percebeu que os profissionais lidam com pessoas, em especial os gestores da área de saúde, e para

isso é importante desenvolver o inter-relacionamento. Nesse sentido, a liderança é reconhecida como uma importante

característica pessoal a ser desenvolvida.

23103.204442/2021-11 Livros Infantis: Saúde, Ciência e Sociedade x 30h DEH

A disciplina visa à reflexão sobre a maneira como são escritos livros infantis e a identificação de temas fundamentais para a área da

saúde a respeito dos quais ainda não há livros infantis escritos. Ao final, os alunos devem escrever um livro infantil, pensando em

temas relevantes do ponto de vista da área da saúde.

23103.204022/2021-27 Manejo e Cuidados com Animais de Laboratório I x 30h DFC

A disciplina aborda conteúdos básicos ligados à ética experimental e à manutenção de animais em biotérios para a utilização em

ensino e pesquisa. Enfoca as principais espécies animais utilizadas na prática biomédica, além de noções gerais de legislação, ética,

instalações, manutenção, manejo, principais enfermidades e métodos de eutanásia. Proporciona conhecimento sobre taxonomia,

etologia e biologia das espécies de laboratório.

23103.204104/2021-71 Manejo e Cuidados com Animais de Laboratório II x 30h DFC

A disciplina aborda conteúdos básicos ligados a manutenção de animais em biotérios convencionais para a utilização em ensino e

pesquisa. Enfoca várias espécies animais utilizadas na prática biomédica (coelhos, cobaios, chinchilas, hamsters, peixes) e modelos

alternativos à experimentação. Além de noções gerais de manutenção, manejo, principais enfermidades, anestesia, analgesia e

métodos de eutanásia. Proporciona conhecimento sobre taxonomia, etologia e biologia das espécies animais abordadas.

23103.203868/2021-40 Medicina da Pessoa x 30h DCLC

A disciplina de MEDICINA DA PESSOA busca oferecer aos alunos da Graduação em Medicina os elementos para que a formação

acadêmica nesta área adquira uma visão global do que significa a doença para o paciente, deixando de encará-la apenas como um

enfermidade manejada tecnicamente. O fato que os médicos modernos sabem muito mais do que seus antecessores é tão

indiscutível, quanto a freqüência com que os questionários de satisfação dos clientes revelam que os pacientes idosos que

experimentaram os dois modelos de médicos, referem com nostalgia a falta que sentem do humanismo que eram tratados. A

identificação das causas para correção deste descompasso é a principal meta desta disciplina.

23103.204362/2021-58 Narrativas e as Pandemias x 30h DEH

Proposta a partir dos estudos de pesquisa do LABAN - Laboratório de Análises Narrativas da UFCSPA, a disciplina aborda as

representações narrativas, de textos literários e não-literários, e suas repercussões nas Pandemias através dos tempos e em

diferentes momentos da humanidade e  as reflexões possíveis na atualidade .

23103.204362/2021-58 Narrativas e Saúde x 40h DEH

A disciplina tem como foco o estudo da narrativa e suas teorias para relação com a literatura e sua produção. Também se preocupa

em interligar a área da Literatura com o saber e a formação dos profissionais da área da saúde por meio da narrativa. Possibilita ao

profissional da saúde compreender e refletir sobre o paciente e suas relações, contextualizando-os num âmbito maior de existência

além da zona limítrofe das Ciências da Saúde.

23103.204346/2021-65 Negociação e Gestão de Conflitos x 30h DECESA

A disciplina visa capacitar o aluno a analisar de modo crítico-reflexivo as variáveis envolvidas no processo de negociação e mediação

de conflitos para resolução eficiente e efetiva, com foco nos aspectos éticos, morais, culturais e inter-relacionais específicos ao

ambiente organizacional da gestão em saúde no Brasil.

23103.204211/2021-08 NEUROCIRURGIA x 30h DCLC

A meta da disciplina é enfocar o manejo global das patologias do sistema nervoso. Diagnosticar e dar a primeira orientação aos

pacientes com patologias passíveis de tratamento neurocirúrgico, especialmente nas situações de emergência, como trauma de

crânio e da coluna, tumores e hemorragias envolvendo o sistema nervoso. Identificar a gravidade do processo e determinar a

necessidade da imediata internação ou avaliação pelo especialista. Reconhecer a urgência e atuar para prevenir lesões irreversíveis

e ou sequelas graves sabendo realizar o manejo inicial e o correto encaminhamento em momento adequado.

23103.204166/2021-83 Prática Clínica em Fisioterapia Músculo-esquelética baseada em evidências x 30h DFISIO
Estudo da prática clínica e da tomada de decisão em Fisioterapia musculoesquelética com base em evidências científicas, pautadas

pelo método epidemiológico

23103.204368/2021-25 Princípios Básicos de Inovação Tecnológica e Propriedade Intelectual x 30h DECESA

A disciplina apresenta os principais conceitos relacionados à inovação tecnológica e propriedade intelectual. Apresentará aspectos

relacionados com a transferência de tecnologias que compreende a transformação do conhecimento acadêmico em novos serviços

e produtos para a sociedade, através de aplicações práticas e translacionais dos conhecimentos gerados através das pesquisas

científicas. A transferência de tecnologia será apresentada como a possível 4ª diretriz universitária depois de ensino, pesquisa e

extensão, para progredir a discussão sobre a questão do desenvolvimento econômico. Discutirá o quanto a criatividade, o

empreendedorismo e o gerenciamento da transferência de tecnologia devem ser estimulados precocemente no ambiente

universitário. Apresentará informações sobre defesa da propriedade intelectual relacionada à pesquisa.

23103.203835/2021-08 Princípios de Reprodução Humana Assistida x 30h DCBS
A disciplina aborda os princípios básicos da reprodução humana, com ênfase nas causas e consequências da infertilidade, bem como

as técnicas empregadas em reprodução assistida.

23103.204103/2021-27 Rotulagem de Alimentos x 30h DNUTRI

Legislações sobre Rotulagem dos Alimentos. Informações obrigatórias nos rótulos. Rotulagem facultativa. Advertências obrigatórias.

Rotulagem de alimentos para fins especiais. Rotulagem Nutricional Obrigatória de Alimentos e Bebidas Embalados. Rotulagem

Nutricional Complementar de Alimentos e Bebidas Embalados.

23103.204142/2021-24 Suicidologia: Introdução a Fatores Associados e Prevenção do Suicídio x 26h DCM

Estuda e discute fatores associados ao suicídio com foco na preparação clínica dos possíveis desafios associados à emergência

ligadas ao tema. Essa disciplina compreende os tópicos: epidemiologia do suicídio, avaliação do risco, primeiras medidas, terapias

para o indivíduo e seus familiares, manutenção da estabilidade, pós-intervenção do suicídio, luto dos familiares, fenômenos grupais

e prevenção.

23103.204165/2021-39 Talks in Clinical Lab x 30h DCBS

A prática da medicina moderna seria impossível sem os exames laboratoriais altamente especializados realizados por profissionais

com uma formação sólida. A disciplina Talks in Clinical Lab aborda todas as áreas do laboratório clínico, propiciando aos alunos

discussões de tópicos atuais por profissionais de reconhecido destaque na área, baseados nas questões do Exame de Certificação do

American Society of Clinical Pathology . A realização da disciplina na língua inglesa também propicia o desenvolvimento de

competências para a compreensão de termos técnicos específicos da área e comunicação com profissionais de outros países.



23103.204021/2021-82 Tópicos em Divulgação Científica x 30h DCBS

A disciplina propiciará discussões sobre a importância de aproximar a ciência da sociedade. Além de oportunizar o desenvolvimento

de habilidades relacionadas à divulgação científica, a partir de propostas práticas de produção de materiais/produtos que

apresentem de forma atrativa e didática informações científicas para o público leigo.

23103.204067/2021-00 Tópicos Especiais em Economia I x 36h DECESA

Estudos em Teoria Econômica com aplicações para entender como funcionam o Emprego, a Inflação, os Mercados, o Comércio

Internacional, a Economia Ambiental, a Nova Economia, temas que afetam de diversas formas às pessoas, ao setor saúde e o

contexto socioeconômico.

23103.204361/2021-11 Tópicos Especiais em Métodos Numéricos x 60h DFC
Computação numérica. Sistemas lineares. Raízes de equações. Interpolação polinomial. Ajuste de curvas. Diferenciação e integração

numéricas. Equações diferenciais

23103.204378/2021-61 Tópicos Primordiais em Epidemiologia Clínica x 30h DSC

A disciplina aborda conceitos fundamentais para o desenvolvimento de pesquisas em epidemiologia clínica e visa aprimorar o

conhecimento para a adequada análise crítica dos estudos epidemiológicos quanto à adequação dos aspectos metodológicos para

cada enfoque de pesquisa.


