
 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO DO CURSO 
Fornecer aos profissionais que atuam na área de Análises 

Clínicas a oportunidade de complementação da formação 

profissional, formando especialistas capazes de atuar nas 

diversas áreas do diagnóstico laboratorial para que possam 

atender a demanda de um mercado cada vez mais 

competitivo e exigente. 

 

PÚBLICO ALVO 
Profissionais legalmente habilitados a atuar na área de 

Análises Clínicas. 

 

PROGRAMAÇÃO 
As aulas  serão ministradas em 20 meses, quinzenalmente, 

aos sábados, no horário de 08:00 às 12:00 e das 13 às 17:00 

horas. A monografia deverá ser concluída em até 6 meses 

após o término das aulas. 

 

As aulas teóricas serão ministradas em modo remoto (online) 

e as aulas práticas serão presenciais, em datas previamente 

agendadas, conforme o conteúdo teórico ministrado. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
-Metodologia da Pesquisa –  au las  teór i cas  

-Hematologia Clínica – aulas teóricas e práticas 

-Bioquímica Clínica – aulas teóricas e práticas 

-Microbiologia Clínica – aulas teóricas e práticas 

-Parasitologia Clínica – aulas teóricas e práticas 

-Micologia Clínica – aulas teóricas e práticas 

-Imunologia Clínica – aulas teóricas e práticas 

-Tópicos de Colpocitologia – aulas teóricas e práticas 

-Fluídos Biológicos -– aulas teóricas e práticas 

-Biologia Molecular Aplicada ao     Diagnóstico - au las  
teór icas  

-Gestão da   Qualidade em Laboratório Clínico - au las 
teór icas  

-Biossegurança e Gerenciamento de Resíduos - au las  
teór icas  

-Elaboração de Monografia de Conclusão de Curso 

CARGA HORÁRIA 

500 horas/aula 

INSCRIÇÕES E INÍCIO DO CURSO 
Curso com início previsto para 11/09/2021  

Inscrições: até 27 de agosto 

 
Para realizar inscrição, acesse: 
http://www.facepealfenas.org.br/facepe/pos_graduacao_analis
es_clinicas_2020.html 

 
DURAÇÃO DO CURSO: 
Aulas: 11/09/2021 a 08/04/2023 
Conclusão da monografia: até 07/10/2023 

LOCAL DAS AULAS 
Universidade Federal de Alfenas (Unifal-MG) 

Rua Gabriel Monteiro da Silva, 700- Alfenas – MG 

 

MAIS INFORMAÇÕES 

 
Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa 

especializacao@unifal-mg.edu.br  

 
Profa. Dra. Stella Maris da Silveira Duarte- 
Coordenadora 
stella@unifal-mg.edu.br ou Fone: 35 3701-9505  

 

Profa. Dra. Cássia Carneiro Avelino- Vice-Coordenadora 
cassiaca@unifal-mg.edu.br ou Fone: 35 37019502  

 

Profa. Dra. Fernanda Borges de Araújo Paula 

fernanda@unifal-mg.edu.br ou Fone 35 3701-9505  

 
Profa Dra. Maria Rita Rodrigues 
mariarita@unifal-mg.edu.br ou Fone 35 3701-9505  

 

E-mail do curso: esp.analises@gmail.com 

 
Outras informações poderão ser obtidas em 
http://www.facepealfenas.org.br/facepe/pos_graduacao_analis
es_clinicas_2020.html 

 

Siga nossa página no Instagram: analises_clinicas_unifal 
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