
 

 

PLANO DE ENSINO 
 
FACULDADE: Ciências da Saúde de Juiz de Fora 
CURSO: Biomedicina  Período: 1º 
DEPARTAMENTO:  Ano: 2015/2 
DISCIPLINA: Atividade Complementar I 
CARGA HORÁRIA: 20 H  

PRÉ-REQUISITO:      - SEMANAL:  TOTAL:  
 

EMENTA 
As atividades complementares devem atender, em geral os objetivos do ensino, da pesquisa e os 
da ética profissional, objetivar a flexibilização do currículo pleno e a contextualização do ensino e 
aprendizagem, propiciando ao aluno a ampliação epistemológica, a diversificação temática e o 
aprofundamento interdisciplinar como parte do processo de individualização da sua formação 
acadêmica. Para fins de integralização da carga horária do curso, são atividades complementares: 
atividades de pesquisa e de iniciação científica; atividades de ensino e aprendizagem; serviços 
e/ou atividades prestados à comunidade e/ou empresas; seminários, cursos de extensão e de 
atualização; disciplinas extracurriculares; participação de eventos diversos.  
 

OBJETIVOS 
Atender, em geral os objetivos do ensino, da pesquisa e os da ética profissional, para 
integralização da carga horária do curso. 
 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
Variável de acordo com a atividade cumprida e que seja validada de acordo com o regulamento. 
 

METODOLOGIA DE ENSINO 
 As atividades complementares poderão ser cumpridas externamente ao âmbito da Universidade 
Presidente Antônio Carlos - UNIPAC – Juiz de Fora, sob as formas de: palestras, mini cursos, 
pesquisas, projetos e cursos de extensão, atividades ou eventos culturais, entre outros. 
 

RECURSOS DIDÁTICOS 
variável 
 

ATIVIDADES DISCENTES  
Cumprimento da carga horária relativa ao período, apresentação de documentos comprobatórios 
das atividades. 
 

PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO  
Cumprimento da carga horária; 
Apresentação de certificado e/ou relatório. 
 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  
1) LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Sociologia geral . 7. ed. rev. ampl. São 
Paulo: Atlas, 1999. 373 p. 
2) BIOMEDICINA, Um painel sobre o profissional e a profissão.  Realização Conselhos 
Regionais de Biomedicina e Conselho Federal de Biomedicina, 2009. 
3)Hirata, M &Macine Filho G. Manual de Biossegurança Ed Manole, Porto Alegre, 2003 
 



 

 

 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

1) JUNQUEIRA, L.C. & CARNEIRO, J. Biologia Celular e Molecular . 7 ª ed. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2005.  
2) ROHEN, Johannes W.; LUTJEN, DRECOLL, Elke. Embriologia funcional: o 
desenvolvimento dos sistemas funcionais do organism o humano. 2. ed. Guanabara Koogan. 
2005. 
3) ATKINS, Peter Willian; JONES, Loretta. Princípios de química: questionando a vida moderna 
e o meio ambiente. Tradução de: Ignez Caracelli et al. Porto Alegre, RS: Bookman, 2001. 914 p. , 
il.  
 
 
 
 
 
 
 
 


