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CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES 
 

Data Objetivo da Aula Conteúdos Turma 
Professor 

Ministrante 

Atividade 

Didática* 
CH 

18/02/20 

(terça) 8-9h 

 

Conhecer docentes/discentes, objetivos, 

cronogramas e avaliação. 
Apresentação da disciplina Teórica Todos  

Aula teórica 

(Anfiteatro 4) 
1 

18/02/20 

(terça) 9-10h 

Conhecer e executar técnicas de colheita de 

sangue, obtenção de sangue total, soro e 

plasma e noções de biossegurança. 

Colheita de sangue e boas 

práticas de laboratório e 

biossegurança 

Teórica Cleni 
Aula teórica 

(Anfiteatro 4) 
1 

20/02/20 

(quinta) 8-10h 

Definir e discutir as principais alterações 

qualitativas e quantitativas das células 

sanguíneas associadas a etiologia e 

patogênese de doenças hematológicas e não 

hematológicas. 

Alterações quantitativas e 

qualitativas das células 

sanguíneas: interpretação 

clínica do hemograma 

Teórica Fabíola 
Aula teórica 

(Anfiteatro 4) 
2 

25/02/20 

(terça) 
FERIADO – CARNAVAL  

27/02/20 

(quinta) 8-10h 

Conhecer e discutir o diagnóstico laboratorial 
das principais anemias cuja fisiopatologia está 
associada à diminuição da produção de 
eritrócitos ou maior destruição de eritrócitos 

Diagnóstico laboratorial 
das anemias por 

diminuição da produção de 
eritrócitos ou por aumento 

da destruição dos 
eritrócitos 

Teórica Kelen Aula teórica 

(Anfiteatro 4) 
2 

05/03/20 

(quinta) 8-10h 

Definir e discutir os principais tipos de 

alterações do sistema imunológico, suas 

associações com doenças imunes e suas 

avaliações laboratoriais. 

Imunopatologia e 

diagnóstico das doenças 

autoimunes 

Teórica Cleni 
Aula teórica 

(Anfiteatro 4) 
2 

10/03/20 

(terça) 8-9h 

 
Conhecer e discutir os critérios laboratoriais 
aplicados ao diagnóstico diferencial dos 
distúrbios articulares. 
 

Líquido sinovial Teórica Cleni 
Aula teórica 

(Anfiteatro 4) 
1 
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12/03/20 
(quinta) 8-10h 

Conhecer e discutir os marcadores bioquímicos 
das principais doenças renais e do equilíbrio 
hidroeletrolítico. 

Função Renal e Equilíbrio 

eletrolítico 
Teórica Leonardo Aula teórica 

(Anfiteatro 4) 
2 

17/03/20 

(terça) 8-9h 

Conhecer e discutir os parâmetros laboratoriais 
determinados na uroanálise aplicados ao 
diagnóstico de distúrbios metabólicos, função 
renal e processos inflamatórios. 

Uroanálise Teórica Cleni 

Disponibilizaçã
o de Materiais 
digitais: Aula, 

textos 
bibliográficos e 
estudo dirigido. 

Ferramenta: 
Google 

Classroom; 
plantão de 
dúvidas por 

email 

1 

19/03/20 
(quinta) 10-12h 

Conhecer e discutir os principais marcadores 
bioquímicos de formação e degradação óssea  

Marcadores do 
metabolismo ósseo 

Teórica Leonardo 

Disponibilizaçã
o de Materiais 
digitais: texto 
bibliográfico, 

estudo dirigido 
e redação de 

resumo do 
conteúdo. 

Ferramenta: 
Google 

Classroom; 
plantão de 
dúvidas por 

email. 

2 
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24/03/20 
(terça) 8-9h 

 
Discutir de forma integrada os conteúdos 
programáticos por meio da apresentação e 
resolução de casos problemas. 
 (CASOS CLÍNICOS – I) 

Estudo de casos clínicos 
associados às anemias, 
doenças autoimunes e 

doenças renais 

Teórica 

Cleni, Fabíola, 
Kelen, 

Leonardo e 
Regina  

Envio de Casos 
Clínicos para 

estudo, 
discussão e 
entrega de 

respostas por 
meio digital; as 

correções 
serão 

encaminhadas 
aos alunos com 
observações, 
se aplicável. 
Ferramenta: 

Google 
Classroom; 
plantão de 
dúvidas por 

email  

1 

26/03/20 
(quinta) 8-10h 

Compreender a fisiologia endócrina na 
produção de hormônios relacionados ao eixo 
reprodutivo e embasar o diagnóstico cérvico-
vaginal (citologia) de alterações hormonais. 

Hormônios masculinos e 
femininos 

Teórica Cristina Ribeiro 

 
Disponibilizaçã
o de Materiais 
digitais: Aula, 

textos 
bibliográficos e 
estudo dirigido. 

Ferramenta: 
Google 

Classroom; 
plantão de 
dúvidas por 

email 

 
2 



 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

FACULDADE DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS DE RIBEIRÃO PRETO 

COMISSÃO DE GRADUAÇÃO  

 

Avenida do Café s/nº. – Monte Alegre – 14040-903 – Ribeirão Preto – SP – Fone: (16) 3315-8561 – E-mail: cgrad@fcfrp.usp.br 
 

26/03/20 
(quinta) 10-12h 

Conhecer e discutir a avaliação hormonal 
através da citologia cérvico-vaginal. 

Citologia cérvico-vaginal Teórica 
Regina 
Torqueti 

Disponibilizaçã
o do material 
de aula em 

slides 
acompanhados 

de áudios 
explicativos 

com gravação 
do docente; 
ferramenta: 

Google 
classroom e 
dúvidas por 

email. 

2 

02/04/20 
(quinta) 8-9h 

Conhecer e discutir a fisiologia e a análise do 
sêmen humano relacionadas ao diagnóstico 
dos distúrbios do sistema reprodutivo 
masculino. 

Espermograma Teórica Cleni 

Disponibilizaçã
o de Materiais 
digitais: Aula, 

textos 
bibliográficos e 
estudo dirigido. 

Ferramenta: 
Google 

Classroom; 
plantão de 
dúvidas por 

email 

1 

SEMANA SANTA - 06 a 11 DE ABRIL / 2020  
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14/04/20 
(terça) 8-10h 

Definir e discutir os fundamentos da 
Imunohematologia e sua importância na prática 
clínica. 

Imunohematologia  
(antígenos eritrocitários) 

Teórica Kelen 

Disponibilizaçã 

o de materiais 

digitais: slides 

aula, vídeos, 

capítulos de 

livro, estudo 

dirigido (com 

entrega em 

data definida). 

Ferramenta: 

chat via Google 

Classroom da 

disciplina para 

discussão e 

dúvidas. 

2 

14/04/20 
(terça) 10-12h 

Conhecer e discutir a fisiologia e a análise do 
líquido amniótico para fins diagnóstico.   

Líquido amniótico Teórica Cleni 

Disponibilizaçã
o de Materiais 
digitais: Aula, 

textos 
bibliográficos e 
estudo dirigido. 

Ferramenta: 
Google 

Classroom; 
plantão de 
dúvidas por 

email 

2 

21/04/20 Feriado – Tiradentes  
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23/04/20 
(quinta) 8-9h 

Discutir de forma integrada os conteúdos 
programáticos por meio da apresentação e 
resolução de casos problemas. 

CASOS CLÍNICOS - II 

Estudo de casos clínicos de 
distúrbios hormonais, 

citologia cérvico-vaginal e 
imunohematologia 

Teórica 
Cleni, Cristina, 
Fabíola, Kelen, 

Regina 

Envio de Casos 
Clínicos para 

estudo, 
discussão e 
entrega de 

respostas por 
meio digital; as 

correções 
serão 

encaminhadas 
aos alunos com 
observações, 
se aplicável. 
Ferramenta: 

Google 
Classroom; 
plantão de 
dúvidas por 

email 

 1 

28/04/20 
(terça) 8-10h 

Conceituar os principais conceitos relacionados 
a imunodeficiências primárias. 

Imunodeficiências 

primárias 
Teórica Marcelo 

Disponibilizaçã
o de Materiais 
digitais: Aula, 

textos 
bibliográficos e 
estudo dirigido. 

Ferramenta: 
Google 

Classroom; 
plantão de 
dúvidas por 

email 

2 
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30/04/20 
(quinta) 8-10h 

Compreender e associar o diagnóstico 
laboratorial da AIDS com seus aspectos 
fisiopatológicos e clínicos.   

Imunodeficiências 
secundárias (HIV/AIDS) 

Teórica Marcelo 
 

Disponibilizaçã
o de Materiais 
digitais: Aula, 

textos 
bibliográficos e 
estudo dirigido. 

Ferramenta: 
Google 

Classroom; 
plantão de 
dúvidas por 

email 

2 

05/05/20 Campanha 5 de maio – não haverá aula  

07/05/20 
(quinta) 8-9h 

Conhecer e discutir o diagnóstico laboratorial 
das coagulopatias por meios da interpretação 
de resultados laboratoriais associados aos 
casos clínicos. 

Diagnóstico laboratorial 
das coagulopatias (com 

estudo de casos) 
Teórica Kelen 

Disponibilizaçã 

o de materiais 

digitais: vídeo- 

aula, slides 

aula, capítulos 

de livro, estudo 

de casos (com 

entrega em 

data definida). 

Ferramentas: 

e- 

aulas; chat via 

Google 

Classroom da 

disciplina para 

discussão e 

dúvidas. 

1 
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12/05/20 
(terça) 8-10h 

Conhecer e discutir o diagnóstico laboratorial 
das trombopatias por meios da interpretação de 
resultados laboratoriais associados aos casos 
clínicos. 

Diagnóstico laboratorial 
das trombopatias (com 

estudo de casos) 
Teórica Kelen 

Disponibilizaçã 

o de materiais 

digitais: vídeo- 

aula, slides 

aula, capítulos 

de livro, estudo 

de casos (com 

entrega em 

data definida). 

Ferramentas: 

e- 

aulas; chat via 

Google 

Classroom da 

disciplina para 

discussão e 

dúvidas. 

2 

 
14/05/20 

(quinta) 8-10h 
 

 
Conhecer e interpretar os testes sorológicos e 
moleculares associados ao HLA e suas 
aplicações na prática clínica do transplante de 
órgãos 

Antígenos HLA e seu 
impacto na 

histocompatibilidade 
Teórica Marcelo  

Disponibilizaçã
o de Materiais 
digitais: Aula, 

textos 
bibliográficos e 
estudo dirigido. 

Ferramenta: 
Google 

Classroom; 
plantão de 
dúvidas por 

email 

2 
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14/05/20 

(quinta) 10-12h 
 

 
Conhecer e discutir a biologia do papilomavírus 
humano e sua fisiopatologia.  
  

HPV Teórica 
Regina 
Torqueti 

Disponibilizaçã 
o de materiais 
digitais: slides 
aula, capítulos 
de livro, estudo 
de casos (com 

entrega em 
data definida). 
Ferramenta: 

chat via Google 
Classroom da 
disciplina para 

discussão e 
dúvidas. 

2 

 
19/05/20 

(terça) 8-10h 
 

Conhecer e discutir os métodos de diagnóstico 
do HPV. 

HPV – lâminas e 
diagnóstico laboratorial 

Teórica 
Regina 

Torqueti e Cleni 

Estudo dirigido, 
com entrega de 
respostas para 

o docente; 
correção pelo 

docente. 
Ferramenta: 

Google 
classroom, 
dúvidas por 

email. 

2 

19/05/20 
(terça) 10-12h 

 
Conhecer e interpretar os testes sorológicos e 
moleculares associados ao HLA e suas 
aplicações na prática clínica do transplante de 
órgãos 
 

Antígenos HLA e seu 
impacto na 

histocompatibilidade 
Teórica Marcelo  

Disponibilizaçã
o de Materiais 
digitais: Aula, 

textos 
bibliográficos e 
estudo dirigido. 

Ferramenta: 
Google 

Classroom; 
plantão de 
dúvidas por 

email 

2 
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21/05/20 
(quinta) 8-9h 

Discutir de forma integrada os conteúdos 
programáticos por meio da apresentação e 
resolução de casos problemas. 

CASOS CLÍNICOS - III 

Estudo de casos clínicos 
associados às 

imunodeficiências primárias 
e secundárias, rejeição a 

transplantes, HPV 

Teórica 
Marcelo, 
Regina  

Envio de Casos 
Clínicos para 

estudo, 
discussão e 
entrega de 

respostas por 
meio digital; as 

correções 
serão 

encaminhadas 
aos alunos com 
observações, 
se aplicável. 
Ferramenta: 

Google 
Classroom; 
plantão de 
dúvidas por 

email 

1 

26/05/20 
(terça) 8-10h 

Compreender o funcionamento da glândula 
tireoide e os principais distúrbios associados. 

Distúrbios da tireoide Teórica Cristina Ribeiro 

 
Disponibilizaçã
o de Materiais 
digitais: Aula, 

textos 
bibliográficos e 
estudo dirigido. 

Ferramenta: 
Google 

Classroom; 
plantão de 
dúvidas por 

email 

 
2 
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26/05/20 
(terça) 9-1h 

Compreender o funcionamento da glândula 
tireoide e o imunodiagnóstico das diversas 
alterações hormonais tireoidianas. 

Avaliação da função 
tireoidiana 

Teórica Cristina Ribeiro 

 
Disponibilizaçã
o de Materiais 
digitais: Aula, 

textos 
bibliográficos e 
estudo dirigido. 

Ferramenta: 
Google 

Classroom; 
plantão de 
dúvidas por 

email 

 
1 

28/05/20 
(quinta) 8-10h 

Conhecer os principais marcadores de função 
hepática e suas alterações nas doenças do 
órgão. 

 

Hepatopatias 

 

Teórica Andréia 

vídeo-aula e/ou 
estudo dirigido, 
material digital 
para estudo via 

google 
classroom; chat 
via classroom 

2 

04/06/20 
(quinta) 8-10h 

Conhecer as recomendações para o 
diagnóstico laboratorial e suas interpretações 
para diabetes mellitus. 

Diabetes mellitus Teórica Sérgio 

Disponibilizaçã
o de Materiais 
digitais: Aula, 

textos 
bibliográficos e 
estudo dirigido. 

Ferramenta: 
Google 

Classroom; 
plantão de 
dúvidas por 

email 

2 
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09/06/20 
(terça) 8-10h 

Conhecer as recomendações do Consenso 
Brasileiro de Dislipidemias para diagnóstico 
clínico-laboratorial. 

Dislipidemias Teórica Sérgio 

Disponibilizaçã
o de Materiais 
digitais: Aula, 

textos 
bibliográficos e 
estudo dirigido. 

Ferramenta: 
Google 

Classroom; 
plantão de 
dúvidas por 

email 

2 

11/06/20 
(quinta) FERIADO - Corpus Christi  

16/06/20 
(terça) 8-9h 

Conhecer os principais tipos de marcadores 
cardíacos e discutir a aplicação destes 
marcadores para diagnóstico, 
acompanhamento e terapêutica. 

Marcadores cardíacos Teórica Andréia 

vídeo-aula e/ou 

estudo dirigido, 

material digital 

para estudo via 

google 

classroom; chat 

via classroom 

1 

16/06/20 
(terça) 9-12h 

Conhecer os principais tipos de marcadores 
tumorais bioquímicos e discutir a aplicação 
destes marcadores para diagnóstico, 
acompanhamento e terapêutica. 

Marcadores bioquímicos 

tumorais 
Teórica Andréia 

vídeo-aula e/ou 

estudo dirigido, 

material digital 

para estudo via 

google 

classroom; chat 

via classroom 

3 
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18/06/20 
(quinta) 8-12h 

Definir e discutir os fundamentos os métodos 
laboratoriais empregados no diagnostico 
diferencial das neoplasias hematológicas. 

Diagnóstico laboratorial das 
neoplasias hematológicas 

(com estudo de casos) 
Teórica Fabíola 

Disponibilizaçã 
o de materiais 
digitais: slides 
aula, capítulos 
de livro, estudo 
de casos (com 

entrega em 
data definida). 
Ferramenta: 

chat via Google 
Classroom da 
disciplina para 

discussão e 
dúvidas. 

4 

25/06/20 
(quinta) 8-9h 

Discutir de forma integrada os conteúdos 
programáticos por meio da apresentação e 
resolução de casos problemas. 
CASOS CLÌNICOS - IV 

Estudo de casos clínicos 
associados aos distúrbios 
da tireoide, hepatopatias, 
diabetes, dislipidemias e 

anemias hemolíticas 

Teórica 

Andréia, 
Cristina, 

Fabíola, Kelen, 
Sérgio 

Envio de Casos 
Clínicos para 

estudo, 
discussão e 
entrega de 

respostas por 
meio digital; as 

correções 
serão 

encaminhadas 
aos alunos com 
observações, 
se aplicável. 
Ferramenta: 

Google 
Classroom; 
plantão de 
dúvidas por 

email 

1 

 
*Atividades didáticas: Ofício GRAD 0053 - Ofício CG e Diretrizes Pró-Reitoria e COVID-19. 

 


