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UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS – UNIFAL-MG 

COLEGIADO DA PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO 

RESOLUÇÃO Nº 037, DE 3 DE MAIO DE 2017 

 

 

 

O Colegiado da Pró-Reitoria de Graduação da Universidade Federal de Alfenas 

(UNIFAL-MG), no uso de suas atribuições estatutárias e regimentais, tendo em vista o que 

consta no Processo nº 23087.003440/2017-68 e o que foi decidido em sua 243ª Reunião, 

realizada em 3 de maio de 2017, resolve: 

 

Art. 1º Aprovar a alteração do Projeto Pedagógico do Curso de Farmácia para 

fazer constar as seguintes modificações: 

I) Alteração para os ingressantes em 2013/1 e 2013/2 (Dinâmica 27) e 

2014/1 (Dinâmica 28):  

1) a disciplina DF174 Química Orgânica Medicinal, com 60h teóricas,  

será alterada da dinâmica de disciplina obrigatória para disciplina 

eletiva, sendo mantida a mesma ementa e carga horária. Desta 

forma, continuará sendo exigida 4.405h para integralização do 

curso, sendo 2.775h de disciplinas obrigatórias, 510h de disciplinas 

eletivas, 900h de estágio (componente curricular) e 220h de 

atividades complementares, portanto, sem alteração da carga horária 

final proposta no projeto inicial. 

 

II) Alteração para os ingressantes em 2013/1 e 2013/2 (Dinâmica 27):  

1)  inclusão das disciplinas Doenças Crônicas e Estilo de Vida e 

Farmacocinética Clínica, com carga horária de 30h teóricas cada, 

como disciplinas eletivas. 

 

III) Ementas das disciplinas incluídas como eletivas:  

1) Doenças Crônicas e Estilo de Vida             Código: DF196 

Carga horária total: 30h teóricas 

Demonstrar a influência do estilo de vida na origem e/ou 

manutenção de doenças crônicas e como a adoção de medidas não 

farmacológicas pode ser benéfica na recuperação da saúde. A 

alimentação adequada, com ênfase no vegetarianismo, uso correto 



da água e técnicas de hidroterapia, exercícios físicos, luz solar e ar 

puro são medidas não farmacológicas extremamente importantes 

para a recuperação de pacientes que apresentam condições crônicas 

como hipertensão, diabetes, osteoporose, síndrome metabólica, 

entre outras. 

 

2) Farmacocinética Clínica                                Código: DF197 

Carga horária total: 30h teóricas 

Aplicação clínica da farmacocinética. Cálculo de regimes 

posológicos e ajuste de dose em pacientes especiais. Monitorização 

terapêutica.  

 

Art. 2º Determinar que a retificação seja consolidada na Resolução CEPE nº 

030 de 03/12/2015, que aprovou o referido Projeto Pedagógico. 

 

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação no Quadro de 

Avisos da Pró-Reitoria de Graduação. 

 

 

 

 

 

Profa. Lana Ermelinda da Silva dos Santos 

Presidente do Colegiado da Pró-Reitoria de Graduação 
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