
 

 

PLANO DE ENSINO 
 

FACULDADE: Ciências da Saúde de Juiz de Fora 
CURSO: Biomedicina PERÍODO: 6O 
DISCIPLINA: Administração Laboratorial ANO: 2015/2 
CARGA HORÁRIA: 40 H  

PRÉ-REQUISITO:       - SEMANAL: 02 T TOTAL: 02 aulas 
 

EMENTA 
Administração de Laboratório de análises clínicas e patológicas; normas de biossegurança; Gestão 
financeira; Gerenciamento de resíduos biológicos; Estoques e Orçamentos. 
 
 
  OBJETIVOS 
Adquirir habilidades e competências para: realizar procedimentos relacionados à coleta de material 
para fins de análises laboratoriais e toxicológicas; realizar, interpretar, avaliar, emitir laudos e 
pareceres e responsabilizar-se tecnicamente por análises clínicas e toxicológicas; gerenciar 
laboratórios de análises clínicas e toxicológicas; atuar na seleção, desenvolvimento e controle de 
qualidade de metodologias, de reativos, reagentes e equipamentos. 
 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
Unidade 1:  Requisitos para a montagem de um laboratório clínico; 
Unidade 2:  Aplicação dos recursos de arquitetura em análises clínicas (RDC 502/02-ANVISA); 
Unidade 3:  Aplicação da Legislação Sanitária ao laboratório clínico-Boas Práticas (RDC 302/05-
ANVISA); 
Unidade 4:  Departamentalização em laboratório clínico; 
Unidade 5:  Administração e organização de um setor de coleta de amostras para exames; 
Unidade 6:  Gestão de recursos humanos em laboratório clínico; 
Unidade 7:  Administração de recursos materiais no laboratório clínico; 
Unidade 8:  Gestão da qualidade no laboratório clínico; 
Unidade 9:  Biossegurança em análises clínicas; 
Unidade 10:  Contabilidade e custos no laboratório clínico; 
Unidade 11:  Administração financeira no laboratório clínico; 
Unidade 12:  Formação dos preços dos exames. 
 
 

METODOLOGIA DE ENSINO 
 Aulas teóricas e práticas, trabalhos de Pesquisa Bibliográfica, leitura e discussão derevistas 
científicas, jornais e outros textos, apresentação de Seminários com temas previamente escolhidos, 
grupos de estudo dirigido com roteiros preparados pelo professor. 
 
 

RECURSOS DIDÁTICOS 
Roteiros para acompanhamento das aulas teóricas e práticas, elaborados pelo professor,sugestões 
de leituras e títulos para preparação de Seminários, roteiros para estudo dirigido em grupo ou 
individual, previamente preparado pelo professor, quadro-negro, datashow, retroprojetor, vídeo e 
computador  para exibição de CD. 
 

ATIVIDADES DISCENTES  
 Avaliações escritas; Trabalhos em grupos e pesquisas; Trabalhos individuais; Relatórios de aulas 
práticas ou atividades simuladas. 



 

 

 
PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO  

1ª Avaliação – 30 pts distribuídos em 1 prova de 20 pts, seminário 10 pts. 
2ª Avaliação – 30 pts distribuídos em 1 prova de 20 pts, seminário 10 pts. 
3ª Avaliação – 40 pts distribuídos em 1 prova de 20 pts, e  ADA (avaliação institucional)20 pts. 
Avaliação Suplementar – 40 pts. 
 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  
1)CORRÊA, Joary. Gerência econômica de estoques e compras. 3. ed. Rio de Janeiro: FGV, 
1975. 334 p. ; il. (PAGE - Programa de adminstração e gerência).  
2)KOTABE, Masaaki; HELSEN, Kristiaan. Administração de marketing global. Tradução de: 
Ailton Bonfim Brandão. São Paulo: Atlas, 2000. 709 p. 
3)VERGARA, Sylvia Constant. Gestão de pessoas. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2005. 213 p. , il.  
 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  
1)ARAÚJO, Jorge Sequeira de. Almoxarifados: administração e organização. 9. ed. São Paulo: 
Atlas, 1980. 324 p. , il.  
2)WELSCH, Glenn A. Orçamento empresarial: planejamento e controle do lucro. Tradução de: 
Antônio ZorattoSanvicente. São Paulo: Atlas, 1970. 625 p.  
3) CHIAVENATO, Idalberto. Recursos humanos. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2002. 631 p. 
 
 


