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CURSO DE BIOMECINA 

 

1. IDENTIFICAÇÃO DO CURSO 

 

Nome do Curso: Biomedicina.  

Grau Conferido: Bacharel em Biomedicina. 

Modalidade: Presencial. 

Duração: 4 (quatro) anos ou 8 (oito) períodos. 

Regime: Crédito semestral com códigos por disciplinas, respeitados os pré-requisitos 

existentes. 

Número de vagas ofertadas: 200 anuais. 

Turnos previstos: Manhã. 

 

2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo geral 

 

Formar biomédicos generalistas capazes de prestar assistência integral, 

sistematizada, além de exercer funções correlatas e contribuir com a prevenção, promoção, 

manutenção e reabilitação da saúde através do auxílio diagnóstico e/ou monitoramento do 

tratamento de patologias, no contexto das necessidades do indivíduo ou da comunidade.  

 

2.2. Objetivos Específicos 

 

a) Promover formação teórica/prática, baseada em princípios éticos e com 

reflexão sobre a realidade econômica, política, social e cultural; de forma a articular e 

contextualizar toda essa realidade ao seu exercício profissional; 

b) Atuar em todas as áreas do conhecimento em Biomedicina: na prevenção de 

doenças e/ou monitoramento de terapias de tratamento e/ou na promoção, manutenção e 

recuperação do estado de saúde; 

c) Atuar em equipe multidisciplinar, interdisciplinar e transdisciplinar com ênfase 

na integralidade no cuidado do indivíduo saudável ou enfermo; 

d) Questionar a realidade profissional, formulando perguntas e, ao mesmo 

tempo, buscando respostas, utilizando o pensamento lógico, o raciocínio clínico, a 

criatividade, e a análise crítica e científica; 

e) Conhecer e compreender o conceito de saúde, reconhecendo-a como um 

direito básico, e, desta forma, contribuir para o fornecimento de condições dignas de vida, 
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atuando de forma humanizada e garantindo a integralidade da assistência do indivíduo ou da 

coletividade em todos os níveis de complexidade do sistema; 

f) Emitir laudos, pareceres, atestados e relatórios; 

g) Conhecer métodos e técnicas de investigação e elaboração de trabalhos 

acadêmicos e científicos; 

h) Realizar, interpretar, emitir laudos e pareceres e responsabilizar-se 

tecnicamente por análises clínico-laboratoriais, incluindo os exames hematológicos, 

citológicos, biologia molecular, bem como análises toxicológicas, dentro dos padrões de 

qualidade e normas de segurança vigentes; 

i) Realizar procedimentos relacionados à coleta de material para fins de análises 

laboratoriais e toxicológicas; 

j) Formar profissionais com embasamento técnico-científico para atuar na 

pesquisa e desenvolvimento, seleção, produção e controle de qualidade de produtos obtidos 

por biotecnologia; 

k) Realizar análises físico-químicas e microbiológicas de interesse para o 

saneamento do meio ambiente, incluídas as análises de água, ar e esgoto; 

l) Atuar na pesquisa e desenvolvimento, seleção, produção e controle de 

qualidade de hemocomponentes e hemoderivados, incluindo realização e interpretação de 

exames; 

m) Gerenciar laboratórios de análises clínicas e toxicológicas; 

n) Formar profissionais capazes de assimilar as constantes mudanças conceituais 

e evoluções tecnológicas apresentadas no contexto mundial; 

o) Avaliar e responder com senso crítico as informações que estão sendo 

oferecidas durante a graduação e no exercício profissional. 

 

3. PERFIL DO EGRESSO 

 

O profissional biomédico com formação generalista, humanista, técnica, crítica e 

reflexiva, poderá atuar em todos os níveis de atenção à saúde, com base no rigor científico e 

intelectual desenvolvido durante o curso. Este será um profissional capacitado ao exercício 

das atividades inerentes às diversas habilitações do biomédico, pautado em princípios éticos 

e na compreensão da realidade social, cultural e econômica do seu meio, dirigindo sua 

atuação para a transformação dessa realidade em benefício da sociedade.  
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4. INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO 

 

Ao definir o Projeto Pedagógico de um Curso, torna-se necessário contextualizar 

o ambiente profissional em que o egresso deverá se inserir, a partir do qual se torna possível 

estabelecer não só o perfil profissional pretendido como selecionar os conteúdos que 

comporão o currículo pleno do curso traçando estratégias para o oferecimento de atividades 

acadêmicas que possibilitem o desenvolvimento de habilidades e competências necessárias a 

uma inserção qualitativa neste mercado. 

No município de São Luís e nos demais do estado do Maranhão ainda há carência 

do profissional biomédico, mesmo após a criação do primeiro curso de graduação em 

Biomedicina, pela Faculdade Estácio de São luís, em 2009. Os biomédicos que atuavam em 

nosso estado, antes do ano citado, foram graduados nos outros estados do país. 

Considerando que o Maranhão é o estado brasileiro que apresenta um dos menores Índices 

de Desenvolvimento Humano (IDH), vimos a necessidade de formar biomédicos para 

atender a população, principalmente por entender ser mais vulnerável às patologias. 

O mercado de trabalho do biomédico a ser explorado é compreendido a partir 

das suas áreas de atuação, tais como: análises clínicas, diagnóstico por imagem, estética, 

acupuntura, circulação extracorpórea, reprodução humana, docência, pesquisa, entre outras. 

Podendo atuar em laboratórios, clínicas, hospitais, centros de pesquisa, universidades e 

indústrias. 

Neste sentido, o ambiente profissional de inserção do egresso constituiu um dos 

fatores norteadores do projeto de criação do Curso de Biomedicina. 

 

5. CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO 

 

O processo avaliativo é composto de três etapas:  

I – 1ª Avaliação (AV1);  

II – 2ª Avaliação (AV2);  

III – 3ª Avaliação (AV3). 

O processo avaliativo será realizado em data, horário e local determinados pela 

Instituição. A primeira avaliação (AV1), com a forma e a execução definidas pelo professor 

da disciplina, terá o valor de 10 (dez) pontos e contemplará o conteúdo da disciplina 

lecionado, do início das aulas até a sua realização. A segunda avaliação (AV2) terá o valor de 

10 (dez) pontos e contemplará o conteúdo da disciplina lecionado, do início das aulas até a 

sua realização. A avaliação AV2 das disciplinas possuam atividades estruturadas /ou 

trabalhos terá o valor de 10 (dez) pontos, sendo:  
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I – 8 (oito) pontos do instrumento integrado avaliativo; e  

II – 2 (dois) pontos pela execução das Atividades Estruturadas e/ou trabalhos 

Nas disciplinas na modalidade online dos cursos presenciais, a avaliação dos 

discentes ocorrerá por meio de provas presenciais (AV e AVS), sendo atribuído grau de 0,0 

(zero) a 9,0 (nove), e por meio da avaliação na participação nos fóruns de discussão de 

conteúdo, disponibilizados no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), a qual será atribuído 

grau de 0,0 (zero) a 1,0 (um) e que será somado à pontuação das avaliações AV e AVS. 

 

 


