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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – DEPARTAMENTO DE FARMACOLOGIA

PLANO   DE   ENSINO ADAPTADO

 em caráter excepcional e transitório, para substituição de aulas presenciais por aulas em meios digitais, enquanto durar a pandemia do novo coronavírus – COVID-19, em atenção à Portaria MEC 344, de 16 de junho de 2020 e à Resolução 006/2021/CUn, de 30 

de março de 2021

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DA DISCIPLINA Semestre:  2021-1

Nome da disciplina optativa

FMC7002 Uso, Abuso e Dependência de Drogas

Departamento

        Farmacologia - FMC

Fase

  02104

Carga horária

32 horas

Professor Responsável: Tadeu Lemos

Professor da Disciplina: Tadeu Lemos

Equivalências Horário 

513302

Natureza

Teórica

Eixo Temático

OBJETIVO GERAL DA DISCIPLINA

Oferecer aos alunos ferramentas informativas de prevenção e abordagem do uso abusivo de drogas.

EMENTA

Apresentar e discutir os aspectos biológicos, psicológicos e sociais relacionados ao comportamento de uso abusivo de drogas, incluindo medicamentos.

ELEMENTOS INTEGRADOS DO PLANO / METODOLOGIA

Tópico e carga horária Conteúdos Objetivos de aprendizagem Recursos didáticos Avaliação e feedback

1. Introdução Conceitos básicos e classificações
Apropriar-se da terminologia adequada e conhecer as diferentes classificações para 

substâncias e usuários

1. Aula síncrona

2. Textos e vídeo para discussão
1. Fórum de discussão I

Aspectos históricos e epidemiológicos Conhecer aspectos históricos e o panorama atual de consumo 1. Textos e vídeo para discussão 1. Fórum de discussão I

2.  As drogas As principais drogas Conhecer as principais drogas, suas principais características e efeitos 1. Textos e vídeo para discussão
1. Fórum de discussão II

2. Chat I

3. Aspectos biopsicossociais Aspectos neurobiológicos Compreender os mecanismos neurobiológicos da dependência química

1. Aula síncrona

2. Textos para discussão

3. Video

1. Fórum de discussão III
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Aspectos psicossociais
Conhecer e compreender os fatores de risco e de proteção ao uso, abuso e 

dependência.

1. Aula síncrona

2. Textos para discussão em fórum

3. Vídeo

1. Fórum de discussão IV

Comportamentos associados aos diferentes 

ciclos da vida

Discutir os comportamentos de consumo na infância/adolescência, na idade adulta e 

na terceira idade.

1. Textos e vídeo para discussão em 

fórum

1. Fórum de discussão V

2. Chat II

4. Outros aspectos 

relevantes

O papel da mídia e da família Discutir a influência da mídia e da família sobre os comportamentos de consumo
1. Textos e vídeo para discussão em 

fórum
1. Fórum de discussão VI

As políticas publicas Conhecer as políticas públicas do Brasil
1. Aula síncrona

2. Textos para discussão em fórum
1. Fórum de discussão VII

Princípios básicos do tratamento e grupos 

de mútua ajuda

Conhecer os princípios do tratamento de abusadores e dependentes químicos, as 

possibilidades terapêuticas e os grupos de ajuda mútua.

1. Aula síncrona

2. Textos para discussão em fórum
1. Fórum de discussão VIII

Atividades e estratégias de Interação/ Avaliação e feedback:

A interação entre professor e estudantes ocorrerá por meio do ambiente virtual de aprendizagem com o envio de mensagens, fóruns, entre outros, como também por meio de mensagem de e-mail. O feedback sobre o processo de aprendizagem será efetuado  

por meio do ambiente virtual de aprendizagem e por mensagem de e-mail.

SISTEMA

DE

AVALIAÇÃO

Média das avaliações nas atividades propostas. Serão 10 atividades, sendo 8 fóruns de discussão e 2 chats.

A atividade de recuperação será uma discussão de tema através de chat ou videoconferência individual com o professor.

Considerações Importantes:

De acordo com a Resolução 17/CUn/97 – Capítulo IV – Seção I – Artigo 72 – A nota mínima de aprovação em cada disciplina é 6,0 (seis vírgula zero).

De acordo com a Resolução 17/CUn/97 – Capítulo IV – Seção I – Artigo 70 – § 40 – Ao aluno que não comparecer às avaliações ou não apresentar trabalhos no prazo estabelecido será atribuída nota 0 (zero).

De acordo com a Resolução 17/CUn/97 – Capítulo IV – Seção I – Artigo 74. O aluno, que  por motivo de força maior e plenamente justificado, deixar de realizar avaliações previstas no plano de ensino, deverá formalizar pedido de avaliação à 

Chefia do Departamento de Ensino ao qual a disciplina pertence, dentro do prazo de 2 (dois) dias úteis.

REVISÃO DA AVALIAÇÃO

Segundo a Resolução 017/CUn/97 em seu Art. 73, é facultado ao aluno requerer ao Chefe do Departamento a revisão da avaliação, mediante justificativa circunstanciada dentro de 02 (dois) dias úteis, após a divulgação do resultado.”

ATIVIDADES DE RECUPERAÇÃO

Segundo a Resolução 017/CUn/97 em seu Art. 70 – § 2º - “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.”

Segundo a Resolução 017/CUn/97 em seu Art.71 – § 3º - O aluno enquadrado no caso previsto pelo §  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.
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA DA DISCIPLINA (preencher com três referências disponíveis na BU UFSC ou em PDF gratuito)

1. DIEHL, A.; CORDEIRO, D.C.; LARANJEIRA, R. Dependência Química. Porto Alegre: Artmed, 2011.

2. RANG, H.P.; RITTER, J.M.; FLOWER, R.J., HENDERSON, G. Rang & Dale Farmacologia. Rio de Janeiro:

Elsevier, 2016.

3. PINSKY, I.; BESSA, M.A. Adolescência e Drogas. São Paulo: Contexto, 2012.  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR DA DISCIPLINA (preencher com o número de referências necessárias)

1. Artigos científicos atualizados.

2. Matérias jornalísticas divulgadas na mídia em geral.

3. Filmes do circuito comercial.   

SISTEMA

DE

AVALIAÇÃO

Média das avaliações nas atividades propostas. Serão 10 atividades, sendo 8 fóruns de discussão e 2 chats.

A atividade de recuperação será uma discussão de tema através de chat ou videoconferência individual com o professor.

Considerações Importantes:

De acordo com a Resolução 17/CUn/97 – Capítulo IV – Seção I – Artigo 72 – A nota mínima de aprovação em cada disciplina é 6,0 (seis vírgula zero).

De acordo com a Resolução 17/CUn/97 – Capítulo IV – Seção I – Artigo 70 – § 40 – Ao aluno que não comparecer às avaliações ou não apresentar trabalhos no prazo estabelecido será atribuída nota 0 (zero).

De acordo com a Resolução 17/CUn/97 – Capítulo IV – Seção I – Artigo 74. O aluno, que  por motivo de força maior e plenamente justificado, deixar de realizar avaliações previstas no plano de ensino, deverá formalizar pedido de avaliação à 

Chefia do Departamento de Ensino ao qual a disciplina pertence, dentro do prazo de 2 (dois) dias úteis.

REVISÃO DA AVALIAÇÃO

Segundo a Resolução 017/CUn/97 em seu Art. 73, é facultado ao aluno requerer ao Chefe do Departamento a revisão da avaliação, mediante justificativa circunstanciada dentro de 02 (dois) dias úteis, após a divulgação do resultado.”

ATIVIDADES DE RECUPERAÇÃO

Segundo a Resolução 017/CUn/97 em seu Art. 70 – § 2º - “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.”

Segundo a Resolução 017/CUn/97 em seu Art.71 – § 3º - O aluno enquadrado no caso previsto pelo §  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.
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CRONOGRAMA

Tópico Data/Horário Tema/Estratégia Expositor/Moderador

Apresentação da disciplina 17/06/2021 Apresentação e desenvolvimento da disciplina / Videoconferência (VC) Prof. Tadeu Lemos

Introdução 24/06/2021 Conceitos básicos / Fórum I Prof. Tadeu Lemos

01/07/2021 Classificação do uso e do usuário / VC + Fórum I Prof. Tadeu Lemos

08/07/2021 Classificação das drogas / Fórum I Prof. Tadeu Lemos

15/07/2021 Aspectos históricos / Fórum I Prof. Tadeu Lemos

22/07/2021 Aspectos epidemiológicos / Fórum I Prof. Tadeu Lemos

As drogas 29/07/2021 Estimulantes / Chat I + Fórum II Prof. Tadeu Lemos

05/08/2021 Depressoras / Fórum II Prof. Tadeu Lemos

12/08/2021 Perturbadoras / Fórum II Prof. Tadeu Lemos

Aspectos biopsicossociais 19/08/2021 Aspectos Neurobiológicos / VC + Fórum III Prof. Tadeu Lemos

26/08/2021 Aspectos Psicossociais / Fórum IV Prof. Tadeu Lemos

02/09/2021 Comportamentos associados aos diferentes ciclos da vida / Chat II + 

Fórum V

Prof. Tadeu Lemos
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Outros aspectos 09/09/2021 Discutir a influência da mídia e da família sobre os comportamentos de 

consumo / Fórum VI

Prof. Tadeu Lemos

16/09/2021
Conhecer as políticas públicas do Brasil / Fórum VII

Prof. Tadeu Lemos

23/09/2021 Conhecer os princípios do tratamento de abusadores e dependentes 

químicos, as possibilidades terapêuticas e os grupos de ajuda mútua. / 

Fórum VIII

Prof. Tadeu Lemos

Recuperação 30/09/2021 Recuperação Prof. Tadeu Lemos

Data 06/05/2021 

Plano aprovado em “ad referendum”, será submetido a apreciação do colegiado do Departamento de Farmacologia em 11/05/2021.

Prof. Tadeu Lemos Prof. Alfeu Zanotto Filho

Responsável pela Disciplina Subchefe do Departamento de Farmacologia
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