
 

 
 

RETIFICAÇÃO DO EDITAL NEAD Nº 01/2023 
 

EDITAL PARA SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES 

CONTEUDISTAS PARA ELABORAÇÃO DE MATERIAL DITATICO DAS 

UNIDADES CURRICULARES PRESENCIAIS E A DISTÂNCIA-EAD, DOS 

CURSOS OFERTADOS DA FACULDADE DE IPORÁ - FAI. 

O Diretor Geral da FACULDADE DE IPORA-FAI, no uso de suas 

atribuições regimentais, torna pública a realização do processo de seleção de 

professores conteudistas, para elaboração de conteúdos e atividades de 

aprendizagem para Unidades Curriculares dos cursos ofertados nas 

modalidades presencial e a distância, tudo nos termos que seguem. 

1. DO OBJETO está chamada tem como objeto a seleção de professores 

conteudistas para desenvolverem materiais didáticos para as modalidades 

presencial e a distância, de autoria própria e inédita (ver detalhamento das 

atribuições do professor conteudista conforme descrito nos seguintes termos 

abaixo: 

2. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 

A participação do candidato implica ciência dos requisitos exigidos para o 

trabalho de conteudista e tácita aceitação das normas institucionais e das 

condições estabelecidas neste edital em relação às quais não poderá alegar 

desconhecimento. 

2.2. O acompanhamento de editais e comunicados referentes a este processo 

seletivo é de responsabilidade exclusiva do candidato; 

2.3. O candidato selecionado, antes do início das atividades, assinará contrato 

de prestação de serviços que estabelece, entre outros, os direitos e as 

obrigações, dos prazos, a cessão de direitos autorais, em que transfere à 

Faculdade de Iporá e suas unidades todos os direitos de autoria/propriedade do 

conteúdo produzido, assim como de imagem e de voz, necessários para seu uso 

e comercialização; 

2.4. Os selecionados não contrairão vínculo empregatício com a Faculdade de 

Iporá e suas unidades, dada a especificidade do serviço contratado, a 

eventualidade da prestação e a autonomia conferida para produção dos 

conteúdos, razão pela qual não implementarão qualquer direito previsto na 

legislação trabalhista ou plano de cargos e salários, regendo-se a relação pelos 

ditames dos contratos civis. 

2.5. Esta seleção será planejada, executada e coordenada por comissão 

instituída pelo Núcleo de Educação a Distância – NEAD da FAI e pela Gerência 

Acadêmica da FAI. 



 

2.6. Dúvidas e informações sobre a seleção deverão ser obtidas somente com 

membros da comissão instituída pelo e- 

mail:nead@fai.edu.br/gerencia.academica@fai.edu.br. 

3. DO PÚBLICO-ALVO 
 

Podem participar desta seleção professores de quaisquer regiões do País, como 

ou vinculo com instituições de ensino superior, desde que cumpram com os 

seguintes requisitos obrigatórios: 

a) Possuírem graduação e, no mínimo, especialização na área da unidade 

curricular/vaga; 

b) Comprovada experiência como docente em Instituição de Ensino Superior 

na(s) área(s) da(s) unidades a que estiver se candidatando; 

c) Profissionais com experiência em produção de material didático EAD; 

d) Profissionais que desejam atuar na produção de material didático EAD; 

e) Professores da IES; 

f) Professores de outras instituições de ensino. 
 

4. REQUISITOS PARA A INSCRIÇÃO 
 

Quanto aos critérios para a inscrição, o candidato deve: 
 

4.1 Possuírem graduação e, no mínimo, especialização na área da 

unidade/vaga; 

4.2 Possuir Currículo Lattes atualizado; 

4.3 Atender aos requisitos exigidos durante entrevista; 

4.4 Comprovada experiência como docente em Instituição de Ensino Superior 

na(s) área(s) da(s) unidade(s) a que estiver se candidatando; 

4.5 Ter capacidade e disponibilidade para atender os seguintes requisitos, 

relativos à produção do material: 

4.5.1 Disponibilidade para participar de treinamento/reuniões para produção do 

material; 

4.5.2 Disponibilidade de tempo para o cumprimento das atividades e dos prazos 

estabelecidos; 

4.5.3 Disponibilidade de tempo e deslocamento para gravação das vídeo aulas 

(lembrando que o deslocamento do professor de outro estado para gravação é 

custeado pelo próprio professor e não pela instituição); 

4.5.4 Capacidade de aceitar e incorporar as sugestões da equipe do NEAD e 

dos coordenadores dos cursos da FAI, quando for o caso; 

4.5.5 Capacidade de produzir conteúdo, atendendo as normas e orientações da 

Instituição; 

4.5.6 Habilidade para gravar as vídeo aulas em casa se não residir em Iporá- GO 

(Condições a serem avaliadas pela FAI); 

4.6 Possuir computador e ser usuário do Pacote Office (Word, Powerpoint, Excel 

e Canva); 



 

4.6 Preferível que tenha experiência na elaboração de material didático. 

 
5. DAS ATRIBUIÇÕES DO PROFESSOR CONTEUDISTA 

 
Ao professor conteudista compete: 

5.1 Desenvolvimento dos materiais didáticos da disciplina, conforme previstos 

e descritos no Anexo; 

5.2 Participar das capacitações para conhecimento da metodologia de 

elaboração de material didático para as modalidades presencial e a distância; 

5.3 Realizar adequações indicadas pela equipe do NEAD visando adaptações 

metodológicas (caso necessário, no decorrer do trabalho pedagógico a ser feito 

no(s) material(is) didático(s), a equipe do NEAD poderá devolver o conteúdo ao 

professor conteudista para a resolução de pendências 

5.4 ) Estar disponível para possíveis adaptações/atualizações dos textos em 

um período de até 12 meses após a entrega do(s) conteúdo(s), atendendo 

normas e orientações da instituição; 

5.5 Fazer a validação final do(s) material(is) didático(s) após a publicação no 

Ambiente Virtual de Aprendizagem FAI Connect.; 

5.6 Disponibilidade de tempo para o cumprimento das atividades; 

 
6. DA INSCRIÇÃO, VAGAS E SELEÇÃO: 

 

DAS VAGAS, DA INSCRIÇÃO E SELEÇÃO 
 

6.1 Será disponibilizada 001 (uma) vaga para cada unidade curricular disciplina 

(ver relação no Anexo III); 

6.2 O candidato poderá se candidatar para mais de uma unidade curricular desde 

que haja compatibilidade entre a sua formação e as áreas estabelecidas; 

6.3 Para efetivar a inscrição, o candidato deverá preencher o formulário 

eletrônico disponível no endereço. 

6.3.1 Da seleção: Análise do Curriculum Lattes (CL) e do formulário eletrônico 

de inscrição, na qual será verificado o preenchimento dos requisitos deste 

instrumento. A análise do CL será eliminatória e classificatória, levando-se em 

consideração a análise realizada pela comissão instituída pelo NEAD. 

6.4 As inscrições serão realizadas entre os dias 22 a 24 de março de 2023. 
 

6.5 A inscrição constará do preenchimento online do currículo do candidato em 

formulário divulgado no site da IES. 

6.6 Ao se inscrever, o candidato aceita, de forma irrestrita, as condições contidas 

neste Edital. 



 

6.7 A etapa única de seleção é classificatória, podendo o candidato ser excluído 

do processo, caso não cumpra com os requisitos descritos neste Edital. 

6.8 O processo de análise e seleção dos candidatos será conforme descrito no 

item 6.9. 

6.9 Da etapa única de seleção: 
 

6.9.1 Por meio da análise do Currículo Lattes, será verificado o preenchimento 

do item 1, ou seja, “Requisitos mínimos e obrigatórios deste Edital”. 

6.9.2 A análise do Currículo Lattes será classificatória, levando-se em 

consideração os seguintes requisitos: 

a) Titulação de graduação, pós-graduação, mestrado e/ou doutorado; 
 

b) Atuação profissional na área específica da disciplina ofertada; 
 

c) Experiência em EAD. 
 

7. DO RESULTADO: 
 

7. Após a análise do Currículo Lattes, descrito no item 6.9.2, será divulgado o 

resultado do concurso via edital e por meio de e-mail aos candidatos 

selecionados até o dia 25 de março de 2023. 

7.2 Aos profissionais selecionados é necessário que a seguinte documentação 

seja digitalizada e enviada por e-mail: 

7.2.1 RG e CPF; 
 

7.2.2 Conta bancária no Santander ou Banco do Brasil; 
 

7.2.3 Comprovante de endereço; 
 

7.2.4 Se a contratação se dará por meio de pessoa jurídica, cartão do CNPJ e 

cópia do contrato social. 

8. PERÍODO ESTABELECIDO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO: 
 

8.1 O período para a elaboração do produto será de até 30 dias a contar da data 

da capacitação e da assinatura do contrato, obedecendo o cronograma de 

entrega de materiais previsto no Anexo I. 

8.2 O desenvolvimento das propostas selecionadas será remunerado mediante 

apresentação de nota fiscal ou RPA, na forma de contrato específico; 

8.3 O atraso na entrega ou a não aprovação do conteúdo pela equipe 

multidisciplinar por falta de qualidade dos produtos implicará imediata rescisão 

do contrato. 



 

9. DA AUTORIA E DOS DIREITOS AUTORAIS: 
 

9.1 Todo conteúdo será submetido à comprovação de autoria mediante software 

análise de plágio e, sendo constatada a não autoria, a produção não será aceita, 

ficando a instituição isenta de qualquer compromisso financeiro e vínculo, de 

acordo com contrato firmado entre as partes. 

9.2 O professor selecionado dará a concessão total dos direitos autorais e de 

imagem à Instituição conforme contrato de prestação de serviços a ser assinado 

quando da contratação. 

10. DO VALOR DO PAGAMENTO PELO PRODUTO 
 

10.1 O professor conteudista receberá um valor bruto por unidade curricular a 

entregue e validada, que poderá variar entre R$ 1.000,00 (Hum mil reais) a R$ 

3.500,00 (Três mil e quinhentos reais). Incidirá sobre o valor bruto INSS e IRRF, 

de acordo com a legislação vigente. O montante bruto a ser pago ao professor 

conteudista irá variar de acordo com o tipo de disciplina e das categorias de 

materiais produzidos. O cálculo a ser realizado levará em consideração os 

valores individuais elencados no Anexo II. Observações: 

10.2 Caso o conteudista não se sinta confortável para a gravação e/ou o 

resultado não tenha ficado dentro dos padrões exigidos pela instituição, o NEAD 

convidará outro profissional, ao qual será́ pago pelas gravações, deduzindo-se 

este valor do total devido ao professor conteudista; 

10.3 O prazo e forma de pagamento serão definidos em contrato firmado entre 

as partes, desde já ressaltando-se o condicionamento do pagamento à emissão 

de nota fiscal ou mediante recibo de pagamento de autônomo (RPA), estando 

sujeitos às retenções fiscais e previdenciárias na forma da legislação vigente. 

11. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

11.1 O processo de seleção será organizado e coordenado pela Coordenação 

do NEAD da FAI e pela equipe multidisciplinar da FAI, responsável pelo 

julgamento e classificação dos candidatos, para o que poderá requisitar apoio e 

suporte das Coordenações de Cursos. 

11.2. Fica o candidato selecionado obrigado a fornecer, tempestivamente, toda 

a documentação necessária para a contratação. 

11.3 Havendo desistência de candidatos convocados para a contratação, 

faculta-se a convocação de novos candidatos com classificações posteriores 

para provimento das vagas previstas neste instrumento. 

11.4 A não apresentação da documentação solicitada no item 4.2, a inexatidão 

das declarações, irregularidades de documentos, o não cumprimento das 

atribuições descritas no edital ou outras práticas danosas, constantes no 



 

decorrer do processo ou posteriormente, eliminará o(a) interessado(a), 

anulando- se todos os atos decorrentes de seu credenciamento. 

11.5 O inscrito que incorrer em qualquer das irregularidades previstas no item 

11.4 estará sujeito às penas da lei. 
 

11.6 A Autoria e Acompanhamento de Oferta da Unidade curricular que 

compõem a matriz curricular dos cursos da FAI constituem prestação de serviço 

eventual, portanto não geram vínculo empregatício do selecionado junto à 

contratante. 

11.7 A Faculdade de Iporá e suas unidades não emitirá qualquer tipo de 

certificado ou comprovação das atividades realizadas, ficando o contrato e o 

ateste como únicos documentos comprobatórios dos serviços desenvolvidos. 

11.4 Os casos omissos serão decididos pela comissão designada para seleção. 
 

ANEXO I - DO CRONOGRAMA DE ATIVIDADES A SEREM PRODUZIDAS 
 

De acordo com o contrato de prestação de serviços para o desenvolvimento de 

conteúdo e outras avenças, o professor conteudista deverá observar e cumprir 

com o cronograma, abaixo previsto, para entrega dos materiais elaborados, na 

forma descrita. 
 

ENTREGA PRAZO 

Capacitação 26/03/2023 

Elaboração Do Plano De Ensino 26/03/2023 

Elaboração Do Plano de Aula E dos Conteúdos Da 
Unidade Curricular (Nome) – Trilha I 

26/03/2023 a 31/03/2023 

Elaboração Do Caderno de Questões da Unidade 
Curricular (Nome) -Trilha I 

26/03/2023 a 31/03/2023 

Elaboração Do Plano De Aula E dos Conteúdos Da 
Unidade Curricular (Nome) – Trilha II 

26/03/2023 a 31/03/2023 

Elaboração Do Caderno De Questões da Unidade 
Curricular (Nome) -Trilha II 

26/03/2023 a 31/03/2023 

Elaboração Do Plano De Aula E dos Conteúdos da 
Unidade Curricular (Nome) – Trilha III 

26/03/2023 a 31/03/2023 

Elaboração Do Caderno De Questões da Unidade 
Curricular (Nome) -Trilha III 

26/03/2023 a 31/03/2023 

Elaboração da Vídeo Aula para cada trilha. 01/04/2023 a 08/04/2023 

 

ANEXO II - DOS VALORES 
 

Pelo material desenvolvido, pela cessão dos direitos autorais e pelo uso de 

imagem e voz do professor conteudista, haverá a contraprestação de acordo 

com os valores abaixo elencados, que serão pagos de acordo com o tipo da 

unidade curricular e das categorias de materiais produzidos, podendo variar de 

acordo com a carga horária. 



 

 

Tipo De Unidade 
Curricular 

Serviços Valor 

 
 

Presencial – Híbrida 
 
50% Horas em Salas 
50%Horas na 
Plataforma 

Planejamento e Curadoria De Conteúdos  
 
 

R$ 3.500,00 

Produção de Atividades On-Line 

Produção de Materiais de Estudo (Ebook) 

Produção do Banco De Questões 
20 Questões Objetivas 
6 Questões Discursivas 

Produção dos Vídeos De Apresentação/Introdução 
Vídeo Aulas para cada trilha 
Produção de Roteiros Para Encontros Presenciais 

Avaliação 1, 2 e 3 Da Unidade Curricular 

Podcast 

 
 

34% Em EAD 

Planejamento e Curadoria e Conteúdos  
 

R$ 1.500,00 

Produção de Atividades EAD (Ebook) 

Produção de Materiais de Estudo 

Produção do Banco de Questões 
20 Questões Objetivas 
6 Questões Discursivas 

Produção dos Vídeos de Apresentação/Introdução 
Vídeo Aulas para cada trilha 
Avaliação 1, 2 e 3 da Unidade Curricular 
Podcast 

66% Em EAD Planejamento e Curadoria de Conteúdos R$ 1.900,00 
Produção de Atividades EAD (Ebook) 

Produção de Materiais de Estudo 

Produção do Banco de Questões 
20 Questões Objetivas 
6 Questões Discursivas 

Produção Dos Vídeos De Apresentação/Introdução 
Vídeo Aulas para cada trilha 
Avaliação 1, 2 e 3 da Unidade Curricular 

Podcast 

100% Em EAD Planejamento e Curadoria de Conteúdos R$ 3.000,00 
Produção de Atividades EAD (Ebook) 

Produção de Materiais de Estudo 

Produção do Banco de Questões 
20 Questões Objetivas 
6 Questões Discursivas 

Produção dos Vídeos de Apresentação/Introdução 
Vídeo Aulas para cada trilha 
Avaliação 1, 2 e 3 da Unidade Curricular 

Podcast 
 
 

ANEXO III - DA RELAÇÃO DA UNIDADE CURRICULAR 



 

 

CÓD. CURSO(S) UNIDADE 
CURRICULAR 

Carga 
Horária 

EMENTA Período 

01 Psicologia GESTALT TERAPIA 66% Abordagem histórica e 
filosófica do surgimento da 
Gestalt e da Gestalt-terapia. 

Os principais autores na 
Gestalt-terapia,  seus 
fundamentos teóricos, 
conceitos básicos e tipos de 
intervenções. Aplicações da 

Psicologia da Gestalt em 
diversos contextos. 

5º 

02 Psicologia OPTATIVA DE 
ÊNFASE II: 
PSICOLOGIA EM 

DEPENDÊNCIA 
QUÍMICA 

66% Abordagem do conceito de 
dependência química, seus 

aspectos   psicológicos, 
particulares, dentro de uma 
visão psicológico-científica, 

desmistificadora, 
multidisciplinar  e baseada 
em recentes pesquisas nas 
áreas psicológica, biológica, 
neurofisiológica e social. O 

suporte  psicológico às 
famílias,  prevenção  e 

tratamento. 

9º 

03 Odontologia Fundamentos de 
Odontologia 

34% Estudo dos aspectos sociais 
da profissão e sua história, a 
estrutura curricular do curso 
de Odontologia, Recursos 
Humanos em Odontologia, 
controle de infecções na 

área da saúde, Mercado de 
Trabalho. 

1º 

04 Odontologia Dentística II 34% Materiais dentários, preparos 
cavitários e restaurações 
plásticas diretas atípicas. 

adesivos e facetas estéticas. 

5º 

05 Odontologia Periodontia II 34% Exame, diagnóstico e 
prognóstico, plano de 

tratamento, cirurgias 
periodontais. 

5º 

06 Odontologia Endodontia I 34% Etiologia, diagnóstico, 
prevenção, prognóstico, 

indicações e tratamento de 
afecções da polpa e tecidos 
perirradiculares associados 
em dentes unirradiculares e 
birradiculares, dentro da 
competência do clínico geral. 

Materiais dentários. 

5º 



 

 

07 Odontologia Oclusão 34% Estudo da influencia do 
relacionamento dos dentes 

fisiológica e 
fisiopatologicamente com os 

demais componentes do 
sistema estomatognático. 

5º 

08 Odontologia Estomatologia I 34% Epidemiologia, 
etiopatogenia, 

características clínicas, 
radiográficas e 

histopatológicas, 
diagnóstico,  tratamento   e 
prognóstico das doenças da 
boca e estruturas anexas. 
Doenças da mucosa bucal 
causadas por vírus, fungos, 
bactérias  e    protozoários. 
Lesões  da  mucosa  bucal 
causadas por agentes físicos 
e químicos.    Processos 
proliferativos           não 
neoplásicos    da   mucosa 
bucal. Cistos   da   região 
bucomaxilofacial.   Tumores 
odontogênicos.    Doenças 
ósseas.   Alterações    de 
desenvolvimento da região 

bucomaxilofacial. 

5º 

09 Odontologia Cirurgia II 34% Diagnóstico e tratamento 
cirúrgico de dentes inclusos, 
cirurgia pré-protética, 

cirurgia dos processos 
inflamatórios, exodontias 

múltiplas, dentro da 
competência do clínico geral. 
Indicações, contra- 
indicações, técnica cirúrgica 

e protética dos implantes 
dentários. 

7º 

10 Odontologia Reabilitação Oral II 34% Indicação, planejamento, 
execução e controle de 

próteses totais removíveis. 
Materiais dentários. 
Conhecimento das técnicas 
e recursos para a execução 

de trabalhos clínicos e 
laboratoriais em pacientes 

desdentados totais. 

7º 



 

 

11 Odontologia Emergências Médicas 
Durante Atendimento 

Odontológico. 

34% Estudo fisiopatológico, 
tratamento e meios 

preventivos  das 
emergências médicas mais 

comuns no consultório 
odontológico. 

7º 

12 Odontologia Clínica de Cirurgia 34% Tratamento cirúrgico com 
finalidade protética e 

ortodôntica. Prevenção, 
controle e tratamento das 
infecções odontogênicas. 

Cirurgia de pacientes 
infantis. Tratamento cirúrgico 

dos cistos. Controle de 
tratamento das 
comunicações buco- 

sinusais. 

8º 

13 Odontologia Atendimento 
Odontológico Infantil 

34% Fundamentos da clínica 
odontológica infantil. 

Aspectos psicológicos e 
clínicos do atendimento a 

pacientes na idade escolar. 
Desenvolvimento da oclusão 

sob o ponto de vista do 
paciente odontopediátrico. 

8º 

14 Odontologia Materiais 
Odontológicos I 

34% Estudo das propriedades dos 
materiais odontológicos. 
Introdução aos gessos 

odontológicos. Análise das 
relações interproximais e 

intermaxilares por meio do 
enceramento progressivo e 
noções básicas de oclusão. 
Detalhamento da 
nomenclatura, classificação 
das cavidades  e 

instrumentos rotatórios e 
manuais em dentística. 
Estudo dos princípios 

mecânicos e biológicos que 
regem os preparos 

cavitários, das propriedades 
físico-químico-mecânicas do 
amálgama e dos materiais 
odontológicos utilizados na 

proteção do complexo 
dentina-polpa. 

Conhecimento e aplicação 
do isolamento do campo 

operatório. Orientações 

3º 



 

 

    sobre a utilização dos 
equipamentos odontológicos 
necessários à execução das 
tarefas laboratoriais/clínicas 

simuladas e ergonomia 
aplicada. Fundamentação e 
execução de técnicas de 

preparo e restauração de 
cavidades com amálgama. 

 

15 Farmácia Introdução as ciências 
farmacêuticas 

66% Histórico e origem da 
profissão farmacêutica. 
Farmácia: tipos, 
características e diferenças. 

Noções sobre farmácia 
clínica e atenção 
farmacêutica. Cuidados com 
a guarda dos medicamentos 
nas residências Descarte de 
medicamentos Indústrias de 

alimento, medicamentos, 
correlatos e de cosméticos. 

Laboratório de análises 
clínicas e toxicológicas. 

Farmácia clínica e hospitalar. 
Introdução ao estudo dos 

aspectos de 
desenvolvimento, pesquisa e 
fabricação do medicamento. 
Relação prática 

farmacêutica/sociedade 

1º 

16 Farmácia e 
Odontologia 

Farmacologia I 34% Introdução a farmacologia; 
Farmacocinética; 

Farmacodinâmica; vias de 
administração  de 
medicamentos, formas 
farmacêuticas, fatores 
fisiológicos, físico-químicos e 
relativos à formulação e que 
interferem na fase absortiva 

de fármacos; regimes de 
administração de doses, 
cálculo de parâmetros 

cinéticos; biotransformação 
de fármacos, conceitos 

básicos  de 
biodisponibilidade  e 
bioequivalência, aplicações 
clínicas da farmacocinética: 
controle terapêutico de 

3º 



 

 

    medicamentos, interação 
medicamentosa. 

 

17 Farmácia Bromatologia e 
Tecnologia de 

Alimentos 

34% Estudo da composição 
bromatológica  dos 

alimentos, incluindo água, 
proteínas, lipídeos, 
carboidratos e sais minerais, 
assim como a suas funções, 
importância e interações nos 
alimentos. Noções básicas 

de higiene alimentar, estado 
sanitário dos alimentos e 
legislação bromatológica. 

Conceituação da tecnologia 
de alimentos   - 
industrialização  dos 

alimentos. Processos de 
preservação aplicados aos 

diversos grupos de alimentos 
e seus efeitos sob os 

aspectos  nutricionais, 
organolépticos   e 
microbiológicos. Mecanismo 

de ação dos aditivos 
utilizados em alimentos. 

Estudo tecnológico do leite, 
carne, e derivados. Estudo 

tecnológico dos produtos de 
origem vegetal. Estudo dos 

sistemas de controle de 
qualidade. 

5º 

18 Farmácia Disciplina Eletiva II 
(Micologia) 

34% A Micologia tem como 
objetivo o estudo dos fungos, 
abrangendo suas 
características, suas 

relações com 
outros seres vivos e o 

ambiente, seu controle, 
utilização (aplicação) e 

metodologias utilizadas para 
sua 

identificação.  A disciplina 
Farmácia Clínica aplicada a 

Micologia permitirá que o 
aluno esteja apto a: • 

Reconhecer os principais 
agentes de origem fúngica; • 
Interpretação de exames 

laboratoriais na prática da 

9º 



 

 

    farmácia clínica em 
micologia • Avaliar o uso 
racional de antifúngicos; • 
Propor estratégias para os 
programas de controle de 
fungos em saúde; • Propor 

estratégias para a utilização 
de fungos nas diferentes 

áreas de aplicação; 
•Identificar e avaliar riscos 
biológicos em seu próprio 

ambiente de trabalho ou fora 
dele (guerra biológica, 

epidemias, surgimento de 
novos patógenos) e buscar 
medidas que possam ser 
empregadas no controle 

(biossegurança). A disciplina 
tem por objetivo ministrar 
conhecimentos integrados 
como parte de um conjunto 

de disciplinas, visando o 
processo  ensino- 
aprendizagem    na 
preparação do aluno para o 
exercício profissional 
multidisciplinar   nas 

diferentes subáreas de 
atuação do Farmacêutico, 

em especial à Farmácia 
Clínica. 

 

19 Farmácia Imunologia Básica 34% Reações antígeno anticorpo 
(cinética e  afinidade das 
reações antígeno anticorpo; 
ensaios  de ELISA, 

imunodifusão, 
hemaglutinação, imunoblot). 

2. Macrófagos e outras 
células apresentadoras de 

antígenos 
(endocitose e metabolismo; 
processamento e 
apresentação de antígenos). 
3. Linfócitos B (produção de 
imunoglobilinas). 4. 
Linfócitos T (subpopulações; 

produtos de secreção; 
regulação da resposta 
imune). 5. Fatores do 

sistema complemento e 

7º 



 

 

    proteínas de fase aguda nas 
reações de defesa. 6. 

Inflamação e citocinas pró- 
inflamatórias (uma síntese). 
7.  Reações de 

hipersensibilidade. 

 

20 Farmácia Fitomedicamentos 34% Fitoterapia; 
Fitomedicamentos; 

Fitofármacos: origem, 
estrutura e atividade. 

7º 

 
 

ANEXO IV: CURSOS 
 

Bacharelado em Psicologia 

Bacharelado em Odontologia 

Bacharelado em Farmácia 
 
 

Iporá, 22 de março de 2023. 
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