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Avaliação e discussão

Unidade V- Introdução à
Psicofarmacologia: ansiolíticos,
antidepressivos. antipsicóticos e
drogas de abuso

Unidade VI - Fármacos utilizados
no tratamento da dor em
odontologia: analgésicos opióldes e
outros

Unidade Vll - Farmacologia da
Inflamação



hidático (livros e artigos científicos disponibilizados pelo departamento e/ou material on /ine). Finalmente será ministrada uma aula teórica
de cada assunto para sedimentar o conhecimento e apresentar novidades sobre o tópico

AVALIAÇÃO
Tipo de avaliação
Serão realizadas três provas contendo questões objetivas e/ou subjetivas. O conteúdo de cada uma destas três provas será parcial. ou
seja. na prova 1, entrarão conteúdos abordados até a data da mesma, na prova 2 conteúdos abordados depois da prova l até a data da
prova 2 e na prova 3 conteúdos abordados depois da prova 2 até a data da prova 3. A média fi.nal será a média aritmética simples destas
notas
Uma nova avaliação será realizada ao final do semestre para os alunos com frequência suficiente e com média final entre 3,0 e 5,5. Ela
consistirá de uma prova com questões objetivas e/ou subjetivas envolvendo todos os assuntos discutidos ao longo do semestre
Cada prova terá duração máxima de 2 horas

17/CUn/97, ao aluno que não comparecer às avaliações ou não apresentar trabalhos noDe acordo com o $ 4o do Art. 70 da
prazo estabelecido será atribuída nota 0 (zero)
De acordo com o Art. 73 da mesma resolução. é facultado ao aluno requerer ao Chefe do Departamento a revisão da avaliação. mediante
justificativa circunstanciada, dentro de 02 jdoisl dias úteis. após a divulgação do resultado
Demais Informações sobre avaliação podem ser encontradas o Regulamento dos Cursos de Graduação da UFSC no seu.capítulo IV
seção l (resolução 17/CUn/97)
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15/03

2
22/03
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12/04
13:30-15:30
16:00-17:20

6
19/04

7
26/04


