
 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
CAMPUS DE CURITIBANOS

CENTRO DE CIÊNCIAS RURAIS
RODOVIA ULYSSES GABOARDI KM 3 - CURITIBANOS - SC

CEP 89520-000 – CAIXA POSTAL 101 - TELEFONE (48) 3721-4166

PLANO DE ENSINO 2020/1 
(adaptado ao ensino remoto emergencial)

 

I. INFORMAÇÕES GERAIS

Código da disciplina Nome da disciplina
Total de aulas 

semestrais

ABF7713 Laboratório Clínico Veterinário 72 aulas não 
presenciais

Professor Responsável: Angela Patricia Medeiros Veiga

 

II. REQUISITOS:

CBV 7111 – Fisiologia Veterinária I

 

III. CURSO PARA O QUAL A DISCIPLINA É OFERECIDA

Medicina Veterinária

 

IV. EMENTA

Hematologia, urinálise, exame de líquor, líquidos cavitários e sinovial, avaliação 
funcional de fezes. Citologia. Bioquímica Clínica. Coleta e remessa de material 
para o laboratório. Interpretação dos resultados dos exames e execução de 
técnicas laboratoriais.

 

V. OBJETIVOS

Objetivo geral: confeccionar e interpretar os exames laboratoriais
   
Objetivos específicos: Confeccionar e interpretar exames hematológicos, de 
urina, de líquidos cavitários, funcionais de fezes e bioquímicos.

 

VI. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
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1. Introdução
2. Hematologia Veterinária
2.1 Eritrograma
2.1.1 Eritrócitos: Eritropoese e Morfologia eritrocitária
2.1.2 Anemias
2.1.3 Policitemias
2.2 Leucograma 
2.2.1 Leucócitos: Leucopoese, Leucocinética e Morfologia leucocitária
2.2.2 Interpretação do leucograma
2.3 Coagulograma
2.3.1 Hemostasia
3. Bioquímica clínica veterinária
3.1 Avaliação laboratorial da função renal 
3.2 Urinálise
3.3 Introdução à enzimologia clínica
3.4 Avaliação laboratorial da função muscular 
3.5 Avaliação laboratorial da função hepática e perfil proteico
3.6 Avaliação laboratorial da função pancreática e avaliação funcional de fezes
3.7 Avaliação laboratorial de lipídeos
4. Citologia diagnóstica
4.1 Exame de efusões, LCR e líquido sinovial 
4.2 Avaliação laboratorial de amostras citológicas

 

VII. METODOLOGIA DE ENSINO / DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA 

Procedimentos: As atividades teóricas serão realizadas de forma híbrida, com 
videoaulas disponibilizadas no moodle na sexta feira anterior à referida aula 
(assíncronas)  e  encontros  síncronos  para  discutir  o  que  foi  ministrado  nos 
vídeos,  bem  como  tirar  dúvidas  dos  alunos.  As  atividades  práticas  serão 
executadas  de  forma  assíncrona,  mediante  a  disponibilização  de  vídeos 
demonstrativos e interpretação de casos clínicos pelos estudantes, em dupla, 
os  quais  serão  entregues  semanalmente,  por  cada  dupla  previamente 
estabelecida. No horário das aulas práticas, a docente estará à disposição para 
tirar dúvidas sobre o assunto prático da semana.

Ferramentas: As aulas síncronas serão realizadas via Google Meet ou Big Blue 
Button, com link para entrada na sala virtual disponibilizado previamente no 
moodle. Será necessário que os estudantes utilizem computador, tablete ou 
smartphone com acesso à internet para ingressarem nestas plataformas. No 
moodle serão disponibilizados PDFs dos slides das aulas, materiais didáticos, 
avaliações (questionários e casos clínicos para estudo), links para salas virtuais 
e notas.
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Cômputo da frequência: A frequência será registrada mediante participação 
em atividades síncronas e entrega de tarefas solicitadas semanalmente até a 
data limite estabelecida.
Estratégias metodológicas:

Diálogos e discussões síncronas; 
Vídeo aula com explanação de conteúdos; 
Estudo de textos (disponibilizados como arquivo de texto, via moodle)
Estudos  dirigidos  (disponibilizados  na  ferramenta  “questionários”,  via 
moodle, com prazo pré-determinado para execução da atividade)
Entrega de trabalhos escritos

 Os trabalhos deverão ser confeccionados pelo aluno ou pelo grupo de 
alunos  seguindo  as  normas  da  ABNT.  Os  trabalhos  serão  verificados 
quanto  a  sua originalidade por  softwares  antiplágio e/ou diretamente 
pelo professor. 

 Os critérios de avaliação dos trabalhos serão: clareza na exposição de 
ideias;  objetividade;  domínio  do  conteúdo;  confecção  dos  slides, 
capacidade de raciocínio lógico sobre o tema abordado, uso do tempo; 
uso correto da linguagem técnica e postura profissional.

 Esta  disciplina  não  apresenta  recuperação,  pois  trata-se  de  uma 
disciplina teorico-prática.

 Observação: todos os materiais disponibilizados serão para uso exclusivo 
na disciplina, sendo proibida a sua reprodução ou disponibilização para 
terceiros.

Informações sobre Horários de atendimento extraclasse e monitorias:
Os atendimentos serão realizados via chat do moodle, em horários semanais 
pré-determinados.  Quaisquer  dúvidas  entrar  em  contato  pelo  e-mail: 
angela.veiga@ufsc.br
Monitores da disciplina: 
Os monitores  estão disponíveis  para tirar  dúvidas  no Chat via Moodle,  nos 
seguintes períodos: Segundas e Quartas feiras, das 15:30 às 16:30.

 

VIII. METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO
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Metodologia de avaliação individual: As avaliações ocorrerão mediante 
realização de duas provas teóricas pré-agendadas (via questionário assíncrono 
no moodle), interpretação de casos clínicos (um por dupla de turma prática, 
semanalmente enviados no moodle) e questionários assíncronos enviados no 
moodle, conforme os pesos abaixo:
Provas (P1 e P2): Peso 4.0
Casos clínicos (CC): Peso 1.0
Questionários (Q): Peso 1.0

A nota final será calculada mediante a seguinte fórmula:
(P1 X 0,4) + (CC X 0,1) + (média de Q X 0,1) + P2 X 0,4)

OBS: Semanalmente, será enviado no moodle um caso clínico, a ser 
interpretado por uma dupla de cada turma prática. A interpretação 
deverá ser enviada de volta para avaliação até a semana seguinte.
Às sextas feiras anteriores ao encontro síncrono, será enviado um 

questionário no moodle sobre a matéria discutida, em que o aluno terá 
até a sexta-feira da semana seguinte para responder.

Recuperação: Não haverá recuperação.
 Será  considerado  aprovado  o  aluno  que  obtiver  média  final  igual  ou 

superior a seis vírgula zero (6,0), conforme o cálculo acima, e que tenha 
frequência, no mínimo, em 75 % das atividades da disciplina. 

 Os alunos que faltarem à (s) prova(s) deverão proceder de acordo com a 
legislação vigente na UFSC.

IX. CRONOGRAMA 

Data/ Proc. 
Metodológic

o

Conteúdo

Semana
1

04/03
Presencial

Conteúdo: Não houve aula prática

Semana 
2

10 e 11/03
Presencial

Conteúdo: Apresentação da disciplina e do plano 
de ensino; Colheita e submissão de amostras ao 
Laboratório de Análises Clínicas Veterinárias

Semana 
3

31/08 a 04/09
Híbrido

Explicação sobre a nova metodologia (não 
presencial) da disciplina

Semana 
4

07 a 11/09
Híbrido

Conteúdo Eritrócitos: Eritropoese e Morfologia 
eritrocitária. 
Estudo dirigido.
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Semana 
5

14 a 18/09 
Híbrido

Conteúdo: Anemias. 
Estudo dirigido.

Semana 
6

21 a 25/09
Híbrido

Conteúdo: Eritrocitose.
Estudo dirigido.

Semana 
7

28/09 a 02/10
Híbrido

Conteúdo: Leucócitos: Leucopoese, Leucocinética 
e Morfologia leucocitária.
Estudo dirigido.

Semana 
8

05 a 09/10
Híbrido

Conteúdo: Interpretação do leucograma
Estudo dirigido.

Semana 
9

13/10
Síncrona

Conteúdo: Hemostasia
Estudo dirigido.

Semana 
10

19 a 23/10
Híbrido

Conteúdo: Avaliação laboratorial de efusões, LCR 
e líquido sinovial
Estudo dirigido.

Semana 
11

26 a 30/10
Híbrido

Conteúdo: Urinálise I
Estudo dirigido.

Semana 
12

02 a 06/11 
Híbrido

Conteúdo: Urinálise II
Estudo dirigido

Semana 
13

09 a 13/11
Híbrido

Conteúdo: Avaliação laboratorial da função renal
Estudo dirigido

Semana 
14

16 a 20/11
Híbrido

Conteúdo: Enzimologia clínica e Avaliação 
laboratorial da função muscular
Estudo dirigido.

Semana 
15

23 a 27/11
Híbrido

Conteúdo: Avaliação laboratorial da função 
hepática
Estudo dirigido.

Semana 
16

30/11 a 04/12
Híbrido

Conteúdo: Avaliação laboratorial da função 
pancreática
Estudo dirigido

Semana 
17

07 a 11/12 
Híbrido

Conteúdo: Citologia diagnóstica
Estudo dirigido

Semana 
18

15/12 
Síncrono

Avaliação da disciplina pelos alunos

X. BIBLIOGRAFIA

Bibliografia básica

MEYER,  D.  J.;  COLES,  E.  H.,  RICH, L.  J.  Medicina  Veterinária de Laboratório: 
interpretação e diagnóstico. São Paulo: Roca, 1995.
RASKIN, R. E.; MEYER, D. J. Citologia Clínica de cães e gatos: atlas colorido e 
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guia de interpretação. 2 ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 
THRALL, M. A. et al. Hematologia e Bioquímica clínica Veterinária. São Paulo: 
Roca, 2007.
Base de dados: https://www.scielo.br
Base de dados: https://www.periodicos.capes.gov.br
Base de dados: https://www.sciencedirect.com

Material didático adicional será disponibilizado pela professora via Google 
Drive.

Bibliografia complementar:

JAIN, N. C. Essentials of Veterinary Hematology. Pennsylvania: Lea & Febiger, 1993. 
KANEKO, J.  J.;  HARVEY, J.  W.;  BRUSS, M. L.  Clinical  biochemistry  of  domestic 
animals. 6. ed. London: Elsevier, 2008. 
MEYER, D. J.; HARVEY, J. W. Veterinary laboratory medicine: interpretation and 
diagnosis. 3. ed. Philadelphia: Saunders, 2004

 

X. OBSERVAÇÕES GERAIS

1) A frequência às aulas da disciplina é obrigatória, ficando nela reprovado 
o aluno que não comparecer, no mínimo, a 75% das mesmas (parágrafo 
2º art. 69, Res. 017/Cun/97).

2)   Ao  aluno  que  não  comparecer  às  provas  ou  não  apresentar 
trabalhos  no  prazo  estabelecido  será  atribuída  nota  0  (zero),  conforme 
parágrafo 4º, art. 70, Res. 017/Cun/97.
3)   Havendo  discordância  quanto  ao  valor  atribuído  à  avaliação,  o 
aluno poderá formalizar  pedido de revisão de prova dentro do prazo de 
prazo de 2 (DOIS) dias úteis, contadas a partir da divulgação do resultado.
4)   O aluno que, por motivo de força maior e plenamente justificado, 
deixar de realizar as provas previstas no plano de ensino deverá  formalizar 
pedido de avaliação à Diretoria Acadêmica, dentro do prazo de 3 (TRÊS) 
dias úteis,  recebendo provisoriamente a menção I (caput, artigo 74, Res. 
017/Cun/97). Cessado o motivo que impediu a realização da avaliação, o 
aluno,  se  autorizado  pela  Diretoria  Acadêmica,  deverá  fazê-la  quando, 
então, tratando-se de nota final, será encaminhada ao Departamento de 
Administração Escolar - DAE, pela Secretaria Acadêmica (parágrafo 1º, art. 
74, Res. 017/Cun/97).Observação: O julgamento do motivo que impediu a 
realização de qualquer uma das provas não é do professor ministrante. No 

https://www.scielo.br/
https://www.sciencedirect.com/
https://www.periodicos.capes.gov.br/
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caso da presente disciplina cabe à Diretoria Acadêmica efetuar o julgamento 
e,  se  assim entender,  autorizar  por  escrito  que  o  professor  ministrante 
realize  outra  avaliação.  A  avaliação  substituta  será  efetuada em data  e 
horário fixados pelo professor ministrante.
5)   Prescreve o parágrafo 2º do art. 70 da Res. 017/Cun/97: O aluno 
com  frequência  suficiente  (FS)  e  média  das  notas  de   avaliações  do 
semestre entre 3,0 (três) e 5,5 (cinco vírgula cinco)  terá direito a uma 
nova avaliação no final do semestre.
6)   Prescreve o parágrafo 3º do artigo 71 da Res.  017/Cun/97: O 
aluno enquadrado no caso anterior (previsto pelo parágrafo 2º do art. 70) 
terá  sua nota final calculada através da média aritmética entre a média das 
notas das avaliações parciais e a nota obtida na avaliação  estabelecida no 
citado parágrafo.
7)       Conforme o art. 59 da lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 e o 
artigo  Art.  27.  do  decreto  nº  3.298,  de  20  de  dezembro  de  1999  as 
instituições de ensino superior deverão oferecer adaptações de provas e os 
apoios  necessários,  previamente  solicitados  pelo  aluno  portador  de 
deficiência, inclusive tempo adicional para realização das provas, conforme 
as  características  da  deficiência.  A  pessoa  interessada  na  obtenção  do 
benefício,  juntando  prova  de  sua  condição,  deverá  requerê-lo  junto  à 
Diretoria Acadêmica, que determinará as providências a serem cumpridas.

 

Assinatura do Docente 
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