
Especalização em Análises Clínicas  

Modalidade Online 

 

Titulação 

Especialista em Análises Clínicas. 

  

Perfil do Egresso 

Os egressos desse curso estarão capacitados para atuar em todas as instâncias da promoção e atenção à 
saúde humana e ambiental, principalmente no que se refere as áreas de análises clínicas. Este profissional 
deve desenvolver durante o curso as seguintes competências e habilidades: atuar como empreendedor, 
através do desenvolvimento da capacidade de articulação, relacionamento interpessoal, gestão, liderança e 
comando; desenvolver atividades de gestão na área de Análises Clínicas; realizar, interpretar, emitir laudos 
e pareceres, responsabilizando-se tecnicamente; realizar procedimentos relacionados à coleta de material, 
para fins de análises laboratoriais; atuar na seleção, desenvolvimento e controle de qualidade das 
metodologias utilizadas em análises clínicas. 

 

Objetivo 

 

Objetivo Geral: Capacitar e atualizar a formação de profissionais de nível superior habilitados a exercer as 
atividades na área de análises clínicas, no sentido de uma formação crítica e ética, com capacidade de 
interagir na sociedade através da aplicação responsável dos conhecimentos adquiridos e discutidos durante 
o curso.  

 

Objetivos Específicos: 

● Estudar analiticamente os conteúdos científicos nas áreas de hematologia, imunologia, bioquímica, 
biologia molecular, microbiologia, parasitologia, endocrinologia, uroanálise e disciplinas correlatas 
relacionadas às análises clínicas; 

● Capacitar os profissionais das análises clínicas para o enfrentamento dos problemas de saúde pública, 
no sentido de possibilitar diagnósticos mais eficazes através da atualização científica e metodológica; 

● Incentivar a publicação científica na área de análises clínicas a partir das orientações científicas 
necessárias à elaboração de projeto monográfico orientado; 

● Discutir as principais inovações tecnológicas de diagnóstico em análises clínicas, bem como as 
respectivas condições de biossegurança necessárias para a aplicação das mesmas de maneira ética e 
responsável no laboratório clínico 

 

Informações sobre o curso 

 

Carga horária: 365 h/a 

Periodicidade: Quinzenal 

Horário: Sexta: 18h30 às 22h e Sábado: das 8h às 12h30 e das 13h30 às 17h40 

Duração: 20 meses 

Modalidade: Online. As aulas práticas acontecerão no Campus de Pituaçu 



Programação 

 

DISCIPLINAS* CH 

Métodos Investigativos em Análise Clínica 15 

Epidemiologia Básica e Aplicada 15 

Fisiopatologia: Princípios e Conceitos 15 

Gestão Laboratorial e Controle de Qualidade 15 

Biologia Molecular na prática clínica 15 

Bioquímica Básica e Clínica I 15 

Bioquímica Básica e Clínica II 20 

Imunologia Básica e Clínica I 15 

Imunologia Básica e Clínica II 20 

Hematologia Básica e Clínica I 15 

Hematologia Básica e Clínica II 20 

Parasitologia Básica e Clínica 20 

Bacteriologia Básica e Clínica 20 

Micologia 20 

Virologia 15 

Fluidos corpóreos 20 

Toxicologia Geral e Clínica 15 

Citologia Clínica 20 

Interferência de Exames Laboratoriais por Fármacos 15 

Práticas em Diagnóstico Laboratorial 20 

Produção Científica – TCC** 20 

DISCIPLINAS OPCIONAIS  

Estágio Curricular não Obrigatório*** 150 

CARGA HORÁRIA TOTAL 365 

* As disciplinas serão oferecidas no formato online, sendo que as práticas acontecerão no laboratório de Análises 
Clínicas da UCSal.. 
** Disciplina do Eixo Comum – será oferecida no formato online e em horários específicos 
*** Estágio Curricular não Obrigatório é opcional, será oferecido mediante oferta. Haverá custo adicional. 

 


