
1 

 

Universidade Federal de Uberlândia 

Escola Técnica de Saúde 

Curso Técnico em Análises Clínicas 
 

 

PLANO DE ENSINO DE DISCIPLINA – 2022-1 
 

 

1. IDENTIFICAÇÃO 

COMPONENTE CURRICULAR: ESTES21131 - FUNDAMENTOS DE LABORATÓRIO I 

PERÍODO DE AULAS PRESENCIAIS: 26/09/2022 a 06/02/2023 

CÓDIGO: ESTES21131 PERÍODO: 1º TURMA: Análises Clínicas 

NATUREZA: OBRIGATÓRIA CARGA HORÁRIA:  90 horas 

TEÓRICA: 30 horas 

 
PRÁTICA: 60 horas FORMATO: Presencial: 90 h 

PROFESSOR: Reginaldo dos Santos Pedroso ANO/SEMESTRE: 2022/1 

 

 

2. EMENTA 

Estrutura básica organizacional, tecnológica e humana do laboratório de análises clínicas; 

funções do Técnico em Análises Clínicas; setores de um laboratório de análises clínicas e principais 

exames realizados; boas práticas de laboratório; conceitos básicos aplicados ao laboratório; métodos 

e técnicas de descontaminação, lavagem, secagem, embalagem e esterilização de materiais; métodos 

e técnicas de desinfecção e limpeza de superfícies e bancadas; equipamentos, instrumentos e 

vidrarias; medidas de massa e de volume; preparo de soluções; instalação, utilização e conservação 

de equipamentos e instrumentos; princípios de microscopia, espectrofotometria, eletroforese, 

autoclave, cromatografia, citometria, peagametria, cabine de segurança biológica, capela de 

exaustão. 

 

3. PROGRAMA 

 

a) Estrutura básica organizacional, tecnológica e humana do laboratório de análises clínicas; 

b) Funções do Técnico em Análises Clínicas; 

c) Setores de um laboratório de análises clínicas e principais exames realizados; 

 



2 

 

d) Boas práticas de laboratório; 

e) Conceitos básicos aplicados ao laboratório: limpeza, assepsia, antissepsia, desinfecção, 

esterilização, descarte de resíduos sólidos e líquidos; 

f) Limpeza, utilização e manutenção da organização do laboratório; 

g) Métodos e técnicas de descontaminação, lavagem, secagem, embalagem e esterilização de 

materiais;  

h) Métodos e técnicas de desinfecção e limpeza de superfícies e bancadas;  

i) Equipamentos, instrumentos e vidrarias: funções, utilidades, manuseio;  

j) Medidas de massa e de volume;  

k) Preparo de soluções e expressão de concentrações;  

l) Instalação, utilização e conservação de equipamentos e instrumentos;  

m) Princípios de funcionamento e manuseio de: microscópio, espectrofotômetro, cabine de 

segurança biológica;  

n) Outras tecnologias e equipamentos utilizados em laboratório de análises clínicas: eletroforese, 

cromatografia, pH-metria, citometria; 

o) Descarte de resíduos sólidos e líquidos em serviços de saúde. 

 

3. METODOLOGIA 

 

 A disciplina é ofertada no formato presencial, incluindo aulas teóricas expositivas, vídeos, 

grupos de discussão e avaliações, que ocorrerão na sala de aula do bloco 4K do Campus Umuarama 

da UFU; e aulas práticas de laboratório, que ocorrerão nos laboratórios do Curso Técnico em 

Análises Clínicas. 

A avaliação, como processo de ensino-aprendizagem e forma de aferição do aproveitamento 

consistirá de: 1) provas com questões fechadas/abertas (múltipla escolha/discursiva) contendo 20 

questões cada, no valor de 20 pontos cada uma delas; 2) avaliação contínua: assiduidade nas aulas 

práticas, participação nas atividades e nos grupos de discussão, entrega dos trabalhos propostos, 

somando 20 pontos; 3) relatórios de aulas práticas, no valor de 20 pontos; 4) prova prática de 

laboratório, no valor de 20 pontos. O cronograma das atividades avaliativas está detalhado no 

Quadro 1.  

Os recursos que o aluno deverá dispor são: equipamento com acesso à internet; e-mail; editor de 

textos e visualizador de arquivos pdf; máscaras de proteção de boca e nariz conforme recomendação 

da UFU, materiais para anotações. 
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Quadro 1 – Avaliações previstas (26/09/2022 a 06/02/2023). 

 

Avaliação Data Tipo de avaliação 
Valor 
(pontos) 

Critérios de correção 

1 02/12 Prova 1 20,0 
Resposta correta das questões de acordo com os 

assuntos estudados 

2 27/01 Prova 2 20,0 Igual prova 1. 

3 
- 

Assiduidade, 

participação, trabalhos 
20,0 

Pontualidade, presença às aulas, entrega dos trabalhos 

e adequação do trabalho ao contexto solicitado. 

4 02/02 Relatórios 20,0 Entrega e adequação ao modelo fornecido. 

5 19/01 

26/01 
Prova prática 20,0 

Desempenho, iniciativa, execução conforme protocolo 

fornecido, relatório. 

* Atividades confirmadas como cópia de colegas ou de sites da internet receberão nota 0,00 (ZERO). 
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6. CRONOGRAMA – SEMESTRE 2022-1 

Fundamentos de Laboratório I - Período de oferta: 26/09/2022 a 06/02/2023. 

Horário das aulas:  1) Teóricas:  sexta-feira, das 19:00 h às 20:40 h;  

2) Práticas: quinta-feira, das 19:00 h às 22:30 h. 
Semana Data Tipo Conteúdo CH* 

1 29/09 P Conhecer e entrosar: Recepção e boas-vindas pela diretoria do grêmio estudantil. 4 

 30/09 T Apresentação do componente curricular. Introdução às análises clínicas 2 

2 06/10 P 

Normas e regras de laboratório – Boas Práticas no Laboratório / Higienização das 

mãos e uso de luvas.  

Instrumentos de laboratório / Lavagem e descarte de material no laboratório 

4 

 07/10 T 
Funções do técnico. Análises clínicas no Brasil (texto). 

Âmbito do profissional técnico em análises clínicas. 
2 

3 13/10 P Instrumentos de laboratório / Lavagem e descarte de material no laboratório 4 

 14/10 T 

Estrutura organizacional básica de um laboratório de análises clínicas, setores 

técnicos, e principais exames. Boas práticas de laboratório (biossegurança e 

conduta). 

2 

4 20/10 P Processamento de materiais no laboratório / Introdução à microscopia. 4 

 21/10 T 
Vidrarias e equipamentos de uso em laboratório. Instrumentos utilizados em 

laboratório: microscópio. 
2 

5 27/10 P Processamento de materiais no laboratório / Introdução à microscopia 4 

 04/11 T 

Conceitos básicos aplicados ao laboratório: limpeza, assepsia, antissepsia, 

desinfecção, esterilização. Princípios gerais de técnicas no laboratório. 

Organização do laboratório: limpeza, utilização e manutenção. 

Métodos e técnicas de descontaminação, lavagem e secagem. 

2 

6 03/11 P Microscopia de imersão / Medidas de volume. 4 

7 10/11 P Microscopia de imersão / Medidas de volume. 4 

 11/11 T 

Microbiologia da pele e higienização das mãos. 

Métodos e técnicas de desinfecção e esterilização: embalagem e esterilização e 

armazenamento de materiais. 

2 

8 17/11 P Medidas de massa e soluções / Soluções 4 

 18/11 T 
Métodos e técnicas de desinfecção e esterilização: controle do processo de 

esterilização. Cabine de segurança biológica. 
2 

9 24/11 P Medidas de massa e soluções / Soluções 4 

 25/11 T Descarte de resíduos sólidos e líquidos em serviços de saúde. 2 

10 01/12 P Espectrofotometria 4 

 02/12 T Prova teórica 2 

11 08/12 P Espectrofotometria 4 

 09/12 T 

Discussão da prova. 

Instrumentos de laboratório. (Enviar vídeo atividade assíncrona) 

Medidas de massa e de volume. 

2 

12 15/12 P Titulometria – Titulação ácido-base 4 

 16/12 T Preparo de soluções e expressão de concentrações. 2 

13 19/12 T Concentração de soluções. 2 

 22/12 P Titulometria – Titulação ácido-base 4 

14 05/01 P Separação de substâncias – Filtração e centrifugação 4 

 06/01 T 
Tecnologias e equipamentos utilizados em laboratório de análises clínicas: 

eletroforese, cromatografia, peagametria, citometria. 
2 

15 12/01 P Separação de substâncias – Filtração e centrifugação 4 

 13/01 T Espectrofotometria: Princípios de funcionamento e manuseio de espectrofotômetro. 2 

16 19/01 P Prova prática 4 

 20/01 T Instalação, utilização e conservação de equipamentos e instrumentos. 2 

17 26/01 P Prova prática 4 

 27/01 T Prova teórica 2 

18 02/02 T Discussão da prova. Revisão do conteúdo. Entrega das atividades avaliativas 2 

  T 

Relatório do vídeo: Equipamentos - Utilização e monitoramento em Unidades 

Hemoterápicas e Laboratórios de Saúde Pública, disponível em: 

https://youtu.be/tizWY__crqc (acessado em 31/03/2022). 

2 

  P Relatório de aulas práticas. 4 

*CH = carga horária em horas-aula de 50 minutos 

 

https://youtu.be/tizWY__crqc

