
 

 

 
 
 

Ficha 2 (período especial) 
 

 

Disciplina: Farmacologia Geral para Biologia Código: BT029 

Natureza:  
(  ) Obrigatória  
(X) Optativa 

( x ) Semestral      (  ) Anual (  ) Modular  

Pré-requisito:  Co-requisito:  Modalidade: (  ) Presencial     ( X ) Totalmente EaD    (  ).............. % EaD* 

CH Total: 60  

CH semanal: 

04 

Padrão 

(PD): 60 

Laboratório 

(LB): 0 

Campo 

(CP): 0 

Estágio 

(ES): 0 

Orientada 

(OR):  

0 

Prática 

Específica 

(PE): 0 

Estágio de 

Formação 

Pedagógica 

(EFP): 

 
 

EMENTA (Unidade Didática)  
 

Abordar temas referentes à relação de drogas com os seres vivos, incluindo histórico, conceitos e importância da 
farmacologia, noções de Farmacocinética e Farmacodinâmica, ação de drogas sobre sistema nervoso periférico e 
central, drogas de origem natural, ensaios biológicos aplicados à pesquisa e desenvolvimento de novos fármacos 
(Farmacologia e Toxicologia pré-clínica) e outros grupos de fármacos de importância clínica. 

 

 
PROGRAMA (itens de cada unidade didática) 

 
1. Introdução à Disciplina e à Farmacologia e Desenvolvimento de novos fármacos; Ensaios biológicos aplicados 

à pesquisa de Farmacologia e toxicologia pré-clínica e clínica.   
2. Farmacodinâmica e Farmacocinética 
3. Drogas que atuam sobre o Sistema Nervoso Autônomo 
4. Drogas com ação no Sistema Nervoso Central 
5. Fármacos que influenciam o sistema cardiovascular 
6. Discussão de Problemas relacionados a drogas., Casos clínicos. 
7. Fármacos indicados par ao tratamento da infecção pelo COVID-19 

OBJETIVO GERAL 
 
Desenvolver no aluno a capacidade de raciocínio sobre ação e desenvolvimento de drogas e sua possível aplicação 
clínica.  
 

OBJETIVO ESPECÍFICO 
 
Compreender as etapas de pesquisa necessárias para o desenvolvimento de um novo fármaco, compreender os destinos 
dos fármacos no organismo, bem como os seus principais alvos de ação e mecanismos de ação; adquirir conhecimentos 
sobre como as ações de um fármaco podem ser alterados/modulados através de sistemas de controle e substâncias 
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endógenas, conhecer a importância dos efeitos indesejados e tóxicos e saber interpretar trabalhos científicos na área de 
farmacologia. 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
 
A disciplina será ofertada em período especial adaptada para o formato EAD utilizando a plataforma Google Classroom 
(assíncrona) e Meet (síncrona). A cada semana serão abordados assuntos definidos e os alunos terão atividades semanais 
(6 semanas) com aulas gravadas, textos e artigos para leitura e discussão, exercícios e questionários, e a conclusão dos 
assuntos será por meio entrega de trabalho e/ou execução de prova por meio digital. Além disso, para complementar, 
os alunos terão acesso constante ao chat com o professor responsável pela plataforma, e um momento de aula síncrona 
com 2-3 h de duração.  
 

FORMAS DE AVALIAÇÃO 
 

 A avaliação será realizada por meio dos exercícios, trabalhos e provas teóricas pela plataforma. Os alunos terão uma 
nota para cada semana de trabalho, ou seja, 6 notas valendo 100 e a média será calculada como nota final. Na falta da 
nota média, o aluno deverá realizar a prova final uma semana após a entrega das notas. A prova final será realizada 
pela plataforma com data e tempo marcados com 48 h de antecedência.  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA (mínimo 03 títulos) 
As Bases Farmacológicas da Terapêutica - Goodman & Gilman, Guanabara Koogan 
Farmacologia - Rang & Dale, Guanabara Koogan  
Matemática de Laboratório - Campbel & Campbel, Editora Roca 
*os capítulos serão disponibilizados pela plataforma quando necessário. 
 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR (mínimo 05 títulos) 
Artigos científicos publicados em revistas da área, que serão disponibilizados pelos professores.  
disponíveis nos sites: http://www.periodicos.capes.gov/br/  
http://www.sciencedirect.com/ http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?CMD=search&DB=pubmed 
 

 
Professor da Disciplina: Daniela de Almeida Cabrini 
 

Assinatura: _ __ 
 
Chefe de Departamento ou Unidade equivalente:   Eunice André________ 
 

 
 
Assinatura: __________________________________________ 
 
 

 


