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PLANO DE ENSINO 
 

FACULDADE: Ciências da Saúde de Juiz de Fora 

CURSO: Farmácia Período: 4° 

DISCIPLINA: Atividade Orientada no Sistema de Saúde Ano:  

CARGA HORÁRIA: 40h PRÉ-REQUISITO:       - 

 

EMENTA 

Reconhecimento do Sistema de saúde através de atividades em campo. Diagnóstico local em 
Saúde. 

 

OBJETIVOS 

Adquirir habilidades e competências para atuar em todos os níveis de atenção à saúde, 
integrando-se em programas de promoção, manutenção, prevenção, proteção e recuperação da 
saúde, sensibilizados e comprometidos com o ser humano, respeitando-o e valorizando-o; atuar 
multiprofissionalmente, interdisciplinarmente e transdisciplinarmente com extrema produtividade 
na promoção da saúde baseado na convicção científica, de cidadania e de ética; reconhecer a 
saúde como direito e condições dignas de vida e atuar de forma a garantir a integralidade da 
assistência, entendida como conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e 
curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do 
sistema; desenvolver assistência farmacêutica individual e coletiva. 
Conhecer, compreender, divulgar e contribuir para o cumprimento das leis que regulam os Direitos 
Humanos,visando o conhecimento da realidade social e dos direitos e responsabilidades 
relacionados com a vida pessoal e coletiva da comunidade da qual faz parte.  
 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Atividades de campo no sistema de saúde municipal com aplicação de instrumento para 
avaliação\ diagnóstico local em saúde e aplicação de instrumento para avaliação da atuação do 
farmacêutico no sistema público de saúde. 
 

METODOLOGIA DE ENSINO 

Aula expositiva dialogada;  
Seminários;  
Atividades de pesquisa;  

Aula prática de laboratório;  
Trabalho em grupo;  
Produção e estudo de texto;  

Atividades de extensão;  
Aula prática. 

 

SISTEMA DE AVALIAÇÃO 

1ª Avaliação – 30 pontos. 
2ª Avaliação – 30 pontos. 
3ª Avaliação – 40 pontos. 
Exame Especial  - 100 pts 
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