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R E S O L U Ç Ã O  Nº 162/2017-CI/CCS 
 

 CERTIDÃO 
  Certifico que a presente 
resolução foi afixada em local de 
costume, neste Centro, no dia 
15/12/2017. 
Kleber Guimarães 
Secretário 

  Aprovar criação e alterações em disciplina do 
currículo do projeto pedagógico do Curso de 
Graduação em Farmácia. 

 
Considerando o contido no Processo 01794/1991-PRO. 
Considerando o contido no Oficio nº 060/2017-ACO. 
Considerando o disposto na Resolução nº 099/2012-CI/CCS. 
Considerando o disposto nos Inciso V e XXIII do artigo 48 da Resolução 008/2008-COU. 
 

O CONSELHO INTERDEPARTAMENTAL DO CENTRO DE CIÊNCIAS  DA 
SAÚDE APROVOU E EU, DIRETOR, SANCIONO A SEGUINTE RE SOLUÇÃO:  

Art. 1º  Aprovar criação e alterações em disciplinas do currículo do Curso de 
Graduação em Farmácia , conforme anexo, parte integrante desta Resolução, a 
vigorar aos alunos ingressantes a partir do ano letivo de 2018, inclusive. 

Art. 2º  Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições em contrário. 

 
Dê-se ciência. 
Cumpra-se. 

 

Maringá, 13 de dezembro de 2017. 

 
 
Prof. Dr. Roberto Kenji Nakamura Cuman. 
Diretor. 

ADVERTÊNCIA: 

O prazo recursal termina em 
22/12/2017. (Art. 95 - § 1 o do 
Regimento Geral da UEM). 
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ANEXO 
 

a) Alterações em ementa e objetivos de Disciplinas: 
 

Disciplina: 
Métodos Crom atogáficos Aplicados à Análise e Controle de Qualid ade 
de Drogas Vegetais e Extratos Vegetais e Medicament os Fitoterápicos 
(Optativa) 

*pd 

Objetivos: 

- Possibilitar aos alunos o contato com as bases práticas de diferentes 
métodos cromatográficos de uso rotineiro na análise e controle de drogas 
vegetais, extratos vegetais e medicamentos fitoterápicos;  
- Promover o uso de diferentes métodos cromatográficos na separação e 
isolamento de substâncias químicas oriundas de drogas vegetais e/ou 
extrativos vegetais. 

1558 

*pd – página do processo em que o plano de disciplina esta descrito.  
 
Disciplina: Deontologia e Legislação Farmacêutica  *pd 

Ementa: 

O exercício, âmbito e estrutura organizadora da profissão farmacêutica: 
Conselhos, Sindicatos e Associações. Responsabilidade civil, penal, 
administrativa e ética. Direito da saúde e ética em Farmácia. Legislações 
profissionais e sanitárias em produção e consumo aplicadas aos fármacos e 
produtos para a saúde. Educação em Direitos Humanos,  

1560 

Objetivos: 

Construir a ponte entre a ética e o direito na formação do farmacêutico. Garantir o 
preparo de profissionais com autonomia e discernimento para assegurar a 
integridade da atenção e a qualidade humanística dos cuidados prestados às 
pessoas, famílias e comunidades. Contemplar a diversidade cultural na perspectiva 
dos direitos humanos, bem como as práticas que possam anular as diferenças 
individuais e coletivas. 

 
Disciplina: Ética Farmacêutica  *pd 

Ementa: 

Estudo das noções gerais de ciências sociais e humanas em cada dimensão 
da ética profissional: técnica, estética, política e ética. Educação das 
Relações Étnico-raciais e ensino de História e Cultura indígena e 
afrodescendente brasileira. 

1662 

Objetivos: 

Desenvolver os princípios e fundamentos da filosofia da moral com destaque para a 
antropologia, ontologia, epistemologia e axiologia em relação a todo campo multi, 
inter ou transdisciplinar, abarcando o processo saúde/doença do cidadão, da família 
e da comunidade, integrado à realidade social.  Propiciar o entendimento e prática 
adequada das relações étnico-raciais e o conhecimento da história e cultura dos 
diferentes grupos étnicos, principalmente indígena e afrodescendente. 

 
Disciplina: Saúde Pública para Farmacêutico  *pd 

Ementa: 

Estudo da constituição da Saúde Pública e do sistema de saúde, 
considerando o contexto social e político brasileiro. Evolução história e 
organização dos serviços de saúde com ênfase à inserção do farmacêutico. 
Estudo das políticas de vigilância em saúde e de educação ambiental. 

1564 

Objetivos: 

- Capacitar o aluno, por meio da construção do conhecimento, a apreender 
informações e discutir de forma crítica e reflexiva a saúde pública no Brasil e no 
mundo.  
- Conhecer a historicidade do processo saúde-doença, a organização dos serviços 
de saúde e a atuação do farmacêutico no sistema de saúde.  
- Abordar a relação do profissional farmacêutico com a vigilância em saúde e com o 
meio ambiente, contextualizando a sua importância na prevenção de efeitos 
indesejáveis a fim de promover o bem-estar físico e mental do ser humano. 
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b) Criação de disciplina 

 

Disciplina: Introdução à Libras - Língua Brasileira de Sinais - Optativa  *pd 

Departamentalização Departamento de Língua Portuguesa 1557 

Centro: Centro de Ciências Humanas 
Curso: Farmácia 
Campus: sede 
Carga horária: 68 horas/aula (4 horas/aulas semanais) 
Categoria: Disciplina Teórico/Prática 

Ementa: 
Noções básicas de Libras com vistas a uma comunicação funcional entre surdos e 
ouvintes no âmbito escolar e no cotidiano, com vocabulário referente à área do 
curso e introdução aos aspectos linguísticos e gerais da Libras e ao mundo surdo.  

Objetivos: 

- Instrumentalizar os licenciandos para o estabelecimento de uma comunicação 
funcional com pessoas surdas, conhecendo as diferentes abordagens educacionais 
para surdos e suas concepções; 
- Compreender a Língua Brasileira de Sinais (Libras) como uma língua natural, 
favorecendo o processo de inclusão da pessoa surda; 
- Compreender a Libras em seus aspectos morfológicos e sintáticos a fim de 
expandir o uso da Libras, legitimando-a como segunda língua oficial do Brasil. 

Modalidade de Oferta 
Presencial EAD Semipresencial Modular Serie Anual Semestre 

 X      
*pd – página do processo em que o plano de disciplina esta descrito.  

 


