
CRONOGRAMA DE AULAS PRÁTICAS (REMOTAS) DE DISCIPLINAS DO 1º e 2º SEMESTRES - FCF 

Código Nome Responsáveis Créd Alunos 
Matriculados 

(I/N) 

Atividades Remotas Propostas e Cronograma de Atividades 

FBC0513 
Bioquímica 

Clínica 
Mario / Ana 4 0/25 

02/02/21 (ter) das 19h às 23h 

04/02/21 (qui) das 19h às 23h 

09/02/21 (ter) das 19h às 23h 

FBC0520 
Análises 

Toxicológicas 
Maurício 2 0/13 

01/02/21 (seg) das 19 às 23h 

03/02/21 (qua) das 19 às 23h 

08/02/21 (seg) das 19 às 23h 

10/02/21 (qua) das 19 às 23h 

22/02/21 (seg) das 19 às 23h 

24/02/21 (qua) das 19 às 23h 

01/03/21 (seg) das 19 às 23h 

FBC0537 Microbiologia 
Clínica 

Jorge Sampaio 4 17/17 
FBC 0537 – Microbiologia Clínica não há mais a necessidade de reposição de aulas práticas, 

pois todas as aulas foram ministradas de forma on line e os alunos foram avaliados através 

da resolução de casos clínicos 

FBC0538 
Diagnostico  
Laboratorial de  
Doenças Fúngicas 
e Parasitarias 

Irene / Sandro 4 0/7 
11/01/21 (seg) das 19h às 23h 

12/01/21 (ter) das 19h às 23h 

13/01/21 (qua) das 19h às 23h 

14/01/21 (qui) das 19h às 23h 

15/01/21 (sex) das 19h às 23h 

18/01/21 (seg) das 19h às 23h 

FBF0341 

(1º Sem.) 

Farmacotécnica Vladi 

Cristina 

Humberto 

5 62 / 75 
Encaminhamos a nova proposta e cronograma para a reposição das aulas práticas (modo 

remoto) para a disciplina FBF 0341 - Farmacotécnica. 

26/01 - Live para conversa com os alunos 

08/02 - Aula 1 (on line): Formas líquidas +Atividade avaliativa 

09/02 - Aula 2 (on line): Formas semissólidas +Atividade avaliativa 

10/02 -  Aula 3 (online): Formas sólidas +Atividade avaliativa 



26/02 – Divulgação das notas 

08/03 – recuperação 

10/03 – divulgação das notas recuperação 

FBF0343 

(1º Sem.) 

FBF0428 

(1º Sem.) 

FBF0429 

(2º Sem.) 

Farmacobotânica 

 

Farmacognosia 

 

Farmacognosia II 

Elfriede 

Edna 

Chanel 

2 

 

2 

 

2 

 

62 / 73 

 

65 / 70 

 

76 / 83 

 

Para a disciplina Farmacobotânica (FBF0343), será solicitado aos alunos um exercício 

(mapa conceitual, com número máximo de linhas a ser incluído no moodle) abordando as 

atividades práticas a serem desenvolvidas para a obtenção de um medicamento fitoterápico 

ou produto tradicional fitoterápico, eficaz, seguro e de qualidade, a partir da matéria-prima 

vegetal. Em resumo: 

1. PARA INTEGRAL E NOTURNO. 

 Previsão de INSERÇÃO DA ATIVIDADE NO MOODLE e slides com orientação 

detalhada e material de apoio (revisão geral, plataformas digitais oficiais, educacionais): 

26/01/2021.  

PRAZO FINAL para encaminhamento do exercício executado pela dupla de alunos no 

moodle: 02/02/2021.  

De 26/01 a 29/01/2021: disponibilidade de email específico da disciplina para esta 

atividade (farmacobot20-21@gmail.com), para esclarecimento de dúvidas dos alunos. 

Uma reunião geral online durante a semana. 

2. Alunos devem assinalar quais disciplinas cursaram: Farmacobotânica (.....), 

Farmacognosia 1 (.....) e/ou Farmacognosia 2 (.....), o que norteará a avaliação do 

exercício (conhecimento anteriormente adquirido). 

3. Previsão de correção das atividades: 2 semanas a partir de 03/02. Divulgação das notas 

dos exercícios. Semana seguinte: cálculo das médias finais considerando o estabelecido na 

1a aula da disciplina (2020) e encaminhamento para a Comissão de Graduação. 

Para a disciplina Farmacognosia I, serão enviados aos alunos os protocolos das aulas 

práticas (que SERIAM realizadas) para os alunos tomarem conhecimento dos procedimentos 

de identificação genérica dos grupos de princípios ativos estudados bem como dos 



processos extrativos utilizados na obtenção dos fitoterápicos.  Será complementada com a 

leitura dos textos referentes aos temas que constam do site da Sociedade Brasileira de 

Farmacognosia e que estão didaticamente expostos no site. 

Complementarmente os alunos deverão assistir a dois vídeos - um preparado pelo professor 

sobre preparação de tinturas vegetais e outro sobre análise por cromatografia em camada 

delgada (CCD) de compostos bioativos da droga Cannabis utilizado de igual forma na 

análise de drogas e óleos essenciais. 

Será então proposto um questionário / relatório sobre o conteúdo apresentado, com a 

possibilidade de retirada de dúvidas e esclarecimentos por consulta ao professor em vídeo-

conferência e/,ou por e-mail específico da disciplina. 

A entrega do relatório deverá acontecer com até uma semana de prazo. Após correção, a 

nota obtida valerá os 20% (faltantes na nota -conforme o estipulado no início da disciplina) 

comporá a média final. 

Para Farmacognosia II, apresentamos o cronograma a seguir. Haverá uma aula por Google 

Meet, para esclarecimento de dúvidas, no horário das aulas do semestre passado, tanto 

integral, como noturno. 

12/01/2021 // 14/01/2021: Disponibilização aos alunos dos roteiros de aulas práticas, com 

vídeos, quando possível, e o roteiro do relatório. São três aulas práticas, de alcaloides, 

glicosídeos cardiotônicos e saponinas, juntamente com flavonoides. 

26/01/2021 // 28/01/2021: Esclarecimento de dúvidas – aula por Google Meet, no mesmo 

horário das aulas do integral e do noturno, do semestre passado. 

09/02/2021 // 11/02/2021: Entrega dos relatórios finais, um referente a cada prática. OS 

RELATÓRIOS SÃO INDIVIDUAIS. 

Todas as comunicações continuarão pelo e-disciplinas. 

Conforme apresentado no início da Disciplina, as práticas equivalem a dois pontos da nota. 

Entendemos que com este esquema os alunos terão uma visão geral das aulas práticas, 



apesar de não ser possível a presença em laboratório. 

FBF0351 

(2º Sem.) 

Controle 
Biológico de 
Qualidade de 
Medicamentos e 
Cosméticos 

Irene 

Felipe  

Terezinha 

4 7 / 43 ATIVIDADES: 

Vídeo aulas com os experimentos que seriam realizados durante as aulas práticas 

disponibilizadas no Moodle; realização de relatório de aulas prática (disponibilizado no 

Moodle). 

CRONOGRAMA: 

- 22/01/2021 – Testes de esterilidade (Inoculação direta e indireta) 

- 29/01/2021 – Contagem microbiana e Pesquisa de Patogênicos 

- 05/02/2021 –Prazo para entrega dos relatórios de práticas (via Moodle) 

FBF0352 

(1º Sem.) 

Controle Físico e 
Químico de 
Qualidade de 
Medicamentos e 
Cosméticos 

Maria Segunda 6 0 / 29 Atividades complementares/Apresentação Seminários 

14/01/2021: Reunião via google meet. Informação sobre as atividades 

complementares/seminários em grupos de 4 alunos. 

28/01/2021: Apresentação do seminário pelos grupos 1, 2 e 3. 

04/02/2021: Apresentação do seminário pelos grupos 4, 5, 6 e 7 

11/02/2021: Entrega das monografias das atividades complementares 

FBF0354 

(1º Sem.) 

Cosmetologia 
Aplicada 

Maria Valéria 

André 

2 0 / 24 Em concordância com os professores da Disciplina de Cosmetologia Aplicada (FBF 0354), 

iremos complementar as atividades das aulas práticas com vídeos que serão elaborados no 

mês de janeiro. Contaremos com a colaboração de pós-graduandos.  

A disponibilidade dos vídeos (sistema STOA) será a partir de fevereiro de 2021. 

Adicionalmente, disponibilizamos aos alunos, a possibilidade de assistirem aulas práticas 

com as futuras turmas, caso tenham interesse. 

 


