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EDITAL n. 316/2020 

  
Altera o Edital n. 309/2020, que dispõe sobre a abertura de inscrição 
e seleção de estudantes de graduação para atividades de monitoria 
junto aos cursos de graduação da Universidade do Extremo Sul 
Catarinense – UNESC. 

                            
A Diretoria de Ensino de Graduação, vinculada a Pró-Reitoria Acadêmica da Universidade do Extremo Sul 
Catarinense, torna público a alteração do Edital n. 309/2020, nos seguintes termos: 
 

1  - DAS ALTERAÇÕES 
  
1.1 O anexo I “RELAÇÃO DAS DISCIPLINAS COM VAGAS PARA MONITORIA E RESPECTIVAS DESCRIÇÕES”, 

do Edital n.309/2020 passa vigorar com as seguintes inclusões de disciplinas e/ou alterações de vaga: 

 
2 - DAS DEMAIS DISPOSIÇÕES 

2.1. Ficam ratificadas todas as demais condições do edital n. 309/2020. 

Criciúma, 25 de setembro de 2020.             

Prof. Me. Marcelo Feldhaus 
Diretor de Ensino de Graduação 

CURSO DISCIPLINA EMENTA FASE VAGAS  DIA E HORÁRIO 
Carga 

Horária  
Semanal 

Biomedicina 

Biomedicina Parasitologia II 

Abordagem laboratorial da relação parasita/hospedeiro. 
Diagnóstico clínico-laboratorial das parasitoses humanas: 
execução e análise crítica dos diversos métodos de laboratório 
utilizados no diagnóstico das parasitoses humanas. 
Interpretação clínica dos resultados. Novas perspectivas para o 
diagnóstico laboratorial das parasitoses humanas. Estudo 
coprológico das funções digestivas e de exames isolados que 
auxiliam no diagnóstico de patologias gastrointestinais. 

6ª 02 
Terça-feira das 
15h10 às 18h50 

4h 

Biomedicina Hematologia II 

Fundamentos da hematologia clínica e laboratorial. Fisiologia e 
fisiopatogenia das células  tronco. Anemias, doenças 
leucocitárias, hemorrágicas e trombose aplicadas ao diagnóstico 
clínico. Citologia hematológica. Classificação morfológica das 
leucemias e sua interpretação em nível de hemograma e 
mielograma. Controle de qualidade no  diagnóstico 
hematológico. Automação em hematologia.  Coagulação 
sanguínea: mecanismos, provas a interpretação. Análises 
hematológicas de  rotina laboratorial, hemograma, 
orientação  interpretativa dos resultados. 

6ª 02 
Terça-feira das 
15h10 às 18h50 

4h 

Biomedicina 
Química Geral e 

inorgânica 

Estrutura da matéria. Teorias atômicas. Periodicidade química. 
Tabela periódica. Ligações químicas. Funções inorgânicas. 
Reações químicas. Balanceamento de reações. Estequiometria. 
Reações redox. Soluções. Propriedades coligativas. Equilíbrio 
químico. 

1ª 01 

Sexta-feira 
 14h20 às 16h 

*e/ou à combinar 
com os alunos e 

professor 

4h 

Enfermagem 

Enfermagem 
Integralidade e Saúde 

Coletiva I 
Educação em Saúde: A prática educativa na promoção da 
saúde: planejamento de programas educativos em saúde. 

2ª 02 a combinar 4h 

Enfermagem Seminário Integrativo II 

Análise comunitária/escolar das necessidades em educação em 
saúde. Elaboração e aplicação de Projeto de Educação em 
Saúde na comunidade/escola a partir de análise epidemiológica 
às populações específicas. Avaliação das ações desenvolvidas. 

2ª 02 a combinar 12h 

Farmácia 

Farmácia Química experimental 

Normas de segurança em laboratório. Primeiros socorros em 
laboratório. Vidrarias e equipamentos básicos. Grandeza. 
Medidas, exatidão e precisão. Processos de separação e 
purificação. Síntese e análise. 

1ª 02 A combinar 4h 


