
DISCIPLINA CÓDIGO
OBSERVAÇÕES/ PRÉ-

REQUISITOS
CRÉDITOS

CARGA 

HORÁRIA
DIAS HORÁRIO PLATAFORMA

INÍCIO E 

TÉRMINO
PLANEJAMENTO DAS AULAS REMOTAS

TÓPICOS ESPECIAIS EM 

INFECTOLOGIA E MEDICINA 

TROPICAL II

FARMACOTERAPIA DAS 

DOENÇAS INFECCIOSAS

Prof. Eduardo Antonio Ferraz 

Coelho e Dra. Grasiele de Sousa 

Vieira Tavares

CLM879 

(turma A) 2 30 3ª feira 16h00 às 18h00

Atividades 

Mistas 

(síncronas e 

assíncronas): 

Google Meet

18/05/2021 a 

24/08/2021

METODOLOGIA DE ENSINO

A disciplina aborda conceitos em Farmacoterapia, tais como farmacocinética, 

farmacodinâmica, e classificação terapêutica de fármacos antiinfecciosos. De 

maneira específica, os seguintes temas serão abordados: farmacologia aplicada nas 

principais doenças infecciosas, regime posológico, reações adversas a 

medicamentos (RAM) e principais interações medicamentosas. Pretende-se atualizar 

informações no campo da Farmacoterapia, revisar e ampliar conceitos 

farmacológicos aos alunos de pós-graduação na área de Ciências da Saúde. Serão 

abordados temas relacionados com a farmacocinética, farmacodinâmica, RAM e 

interações medicamentosas, com foco nas principais doenças infecciosas e aspectos 

farmacoterapêuticos, a fim de agregar conhecimento aos alunos matriculados, 

objetivando por nivelar e atualizar tais discentes na formação em Farmacoterapia e 

terapêutica farmacológica.

METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO

Participação nas discussões sobre os conteúdos ministrados durante as aulas; 

frequência, e apresentação de seminários sobre artigos científicos abordando temas 

discutidos em aula.

DIDÁTICA ESPECIAL E 

PEDAGOGIA DO ENSINO 

SUPERIOR

Prof. Manoel Otávio da Costa 

Rocha

CLM882 4 60 2ª feira 18h00 às 20h00

Atividades 

Mistas 

(síncronas e 

assíncronas): 

SKIPE e 

MOODLE

24/05/2021 a 

13/09/2021

METODOLOGIA DE ENSINO:

Compreende atividades teóricas e práticas, envolvendo participação dos alunos no 

preparo de seminários e discussões em grupo sobre temas relacionados à 

educação, ao ensino superior e à atividade didática na área de saúde. 

Especificamente, apresentação e discussão dos fundamentos da didática e 

pedagogia no ensino superior, com ênfase na formação de profissionais na área da 

saúde; planejamento do ensino; aprendizagem baseada em problemas;  ensino a 

distância;  avaliação do processo de ensino-aprendizagem; ética no ensino e na 

pesquisa; legislação aplicada ao ensino superior; história da educação universitária 

no Brasil; ensino na pós-graduação. 

PEDIDOS DE DISCIPLINA ISOLADA DEFERIDOS - PPG INFECTOLOGIA E MEDICINA TROPICAL 

596.728.036-72

118.087.576-10

068.541.217-28

Confira o resultado pelo número do CPF

037.216-.86-13

088.619.446-63

104.023.626-08



DISCIPLINA CÓDIGO
OBSERVAÇÕES/ PRÉ-

REQUISITOS
CRÉDITOS

CARGA 

HORÁRIA
DIAS HORÁRIO PLATAFORMA

INÍCIO E 

TÉRMINO
PLANEJAMENTO DAS AULAS REMOTAS

PEDIDOS DE DISCIPLINA ISOLADA DEFERIDOS - PPG INFECTOLOGIA E MEDICINA TROPICAL 

Confira o resultado pelo número do CPF

BASE CIENTIFICA 

APLICADAS NA FORMAÇÃO 

DA INFECTOLOGIA E 

MEDICINA TROPICAL

Profs. Eduardo Antônio Ferraz 

Coelho e  Antônio Luiz Pinho 

Ribeiro 

CLM884

A disciplina será 

ministrada pelos 

professores do 

Programa

4 60 5ª feira 15h00 às 18h00

Atividades 

Síncronas: 

Google Meet

10/06/2021 a 

02/09/2021

METODOLOGIA DE ENSINO:

Cada aula será ministrada por um dos professores do Programa, que irá fazer 

apresentação da sua linha de pesquisa e projetos mais relevantes

METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO:

       • 40 pontos - Participação (frequência).

       • 30 pontos - Relatório sobre a apresentação de um dos docentes, destacando 

sua(s) linha(s) e os principais projetos de pesquisa do professor, que não poderá 

ser o mesmo cujo discente seja orientado ou co-orientado.

       • 30 pontos - Pesquisa no PUBMED com breve resumo (máximo de 2 páginas 

folha A4) sobre a  produção científica dos últimos 05 anos do mesmo docente 

escolhido para o relatório da aula. Destacar o Fator de Impacto e QUALIS de cada 

publicação.

070.615.856-33

129.252.236-48

099.022.576-31

076.253.026-01


