
PLANO DE AULA – TURMA 2016.1 – APRESENTAÇÃO DA DISCIPLINA - 

AULA 1 – CONCEITOS GERAIS, OBJETIVOS E FUNÇÕES DO CONTROLE 

DE QUALIDADE MICROBIOLÓGICO NA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA. 

 

 No início da aula procurar interagir bastante com os alunos falando sobre 

a importância da disciplina e onde poderão aplicar os conhecimentos e 

conceitos adquiridos, mostrar concursos e oportunidades recentes na 

área e como os profissionais estão sendo remunerados; 

http://www.michaelpage.com.br/job-detail/gerente-de-controle-de-

qualidade/ref/150583 

http://empregosemsp.com.br/2015/10/05/gerente-de-qualidade-

campinas-sp-1-vagas/ 

 Apresentar o cronograma da disciplina. Dividir os alunos em 3 a 5 grupos 

dependendo do número de alunos matriculados, explicar as atividades a 

serem realizadas em sala de aula e no blog e os sistemas de avaliação 

conforme previsão no cronograma; Itens a serem considerados: 

 

- Assiduidade – cumprimento dos horários de aula e presença; 

- Participação – evitar conversas paralelas e participar com perguntas; 

falar sobre a questão do uso de celulares; 

- Criatividade – capacidade de responder utilizando outras referências ou 

conhecimentos previamente adquiridos; 

 

 Cada grupo ficará responsável por fazer resenhas de artigos sobre os 

assuntos abordados na sala de aula e pelo menos um artigo deve ser em 

inglês (sugerir fazer uma rotação entre os membros do grupo para não 

ser sempre a mesma pessoa a fazer o artigo em inglês). Os artigos 

escolhidos devem ser colocados no blog até a segunda-feira seguinte a 

aula e os grupos devem atentar para não repetir os artigos dos colegas. 

As resenhas devem ser postadas no blog até a sexta-feira da semana 

seguinte e cada aluno deve escolher um artigo e fazer uma resenha; 

 

 Sugerir aos alunos fazer um fichamento para posteriormente fazer uma 

resenha, impedindo assim a possibilidade de cópia e plágio; Disponibilizar 

o material que ensina como fazer fichamento e resenha; 

 

 Os termos de pesquisa serão sempre adicionados pelo professor 

antes das aulas, em cooperação com os alunos nas aulas teóricas e 

práticas e durante as discussões nos workshops; 
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