
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUX ANÁLISES CLÍNICAS 
EMENTA DE FORMAÇÃO EM 

A DISTRIBUIÇÃO E  REPRODUÇÃO DESTE MATERIAL É PROIBIDA, EXCETO COM 
AUTORIZAÇÃO PRÉVIA POR ESCRITO E RECONHECIDA EM CARTÓRIO. 

#FOCONOJALECO 

PREZADO CALOURO: ESTA EMENTA PASSA POR REVISÕES SEMESTRAIS PARA CALIBRAÇÃO E ACRÉSCIMO DE 
CONTEÚDOS. UMA EMENTA ANTIGA PODE NÃO SER 100%  COMPATÍVEL COM UMA ATUALIZADA. 

ABRANGÊNCIA EM TODO E QUALQUER AMBIENTE LABORATORIAL 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

• Microbiologia 
• Parasitologia 
• Bioquímica 
• Urinálises 
• Doenças Humanas 
• Biossegurança 
• Vidrarias 
• Genética Teórica 

• Genética Prática 
• Primeiros Socorros 
• Anatomia Humana 
• Equipamentos Laboratoriais 
• Hematologia I 
• Hematologia II 
• Hematologia III 
• TCC – Conclusão de Curso 

 

Para a aprovação nas disciplinas teóricas é necessário obtenção de frequência escolar mínima de 75% em 
todos os componentes curriculares, assim como nota 07 – atualmente a nota de corte do Colégio. 

Carga horária: 80 horas - Duração: 13 meses 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Microbiologia 

 

Parasitologia 

 

Bioquímica 

 

Urinálises 

 

Doenças Humanas 

 

Biossegurança 

 

Primeiros Socorros 

 

Anatomia Humana 

 

 

Vidrarias 

 

Hematologia I 

 

Hematologia II 

 

Hematologia III 

 

Genética Teórica 

 

Genética Prática 

 

Equipamentos Laboratoriais 

 

TCC – Trabalho Conclusão de Curso 

 

Carga horária: 09 horas/aula. 

 

Carga horária: 06 horas/aula. 

 

Carga horária: 06 horas/aula. 

 

Carga horária: 06 horas/aula. 

 

Carga horária: 06 horas/aula. 

 

Carga horária: 06 horas/aula. 

 

Carga horária: 03 horas/aula. 

 

Carga horária: 03 horas/aula. 

 

Carga horária: 03 horas/aula. 

 

Carga horária: 03 horas/aula. 

 

Carga horária: 03 horas/aula. 

 

Carga horária: 03 horas/aula. 

 

Carga horária: 03 horas/aula. 

 

Carga horária: 05 horas/aula. 

 

Carga horária: 06 horas/aula. 

 

Carga horária: 09 horas/aula. 

 



  

NÓS TE DAREMOS APENAS 3 MOTIVOS 
PRA VOCÊ SE INSCREVER: 

SALÁRIOS 
Muito acima da média, mas isso não 
importa: A estabilidade é quase uma 
garantia nessa área, já que nem mesmo 
na pandemia ela foi afetada - pelo 
contrário - expandiu as contratações nas 
clínicas, inclusive devido a testes como 
o exame de COVID em 2020. 

ARTICULADO 
Profissionais deste campo podem atuar 
numa esfera enorme, como clínicas, 
hospitais, indústrias farmacêuticas e de 
tratamento químico. Ou seja, você 
possui um leque enorme de opções pra 
seguir. 

SUPER-NICHO 
Existem apenas 3 coisas em nossa 
sociedade que NUNCA vão parar: A área 
da alimentação, o campo 
médico/farmacêutico, que abrange a 
área de análises, um mercado que 
move as cifras de bilhões de reais 
anualmente. 

PRÁTICAS EM LABORATÓRIO 

 
Somos o único Colégio Politécnico do Estágio de São Paulo que possui uma Phd da USP 
ministrando o curso, sendo que ele é totalmente voltado para o campo de batalha. Nossos 
veteranos saem capacitados para atuarem no mercado privado – e alguns até se especializam em 
instrumentação cirúrgica posteriormente. 
 
Atualmente contamos com laboratório próprio, dispensando necessidade de estágios e afins,  
proporcionando ao aluno toda a experiência que é cedida dentro da própria estrutura do Colégio. 

POR FIM [...] 
 

99% das pessoas fizeram algum tipo de exame laboratorial este ano. Seja um teste de gravidez, 
exame de sangue, contagem de plaquetas pra ver imunidade. Ou seja, esses exames de rotina 
estão MUITO presentes na nossa sociedade. Só em 2019, o ramo laboratorial movimentou 120 
BILHÕES segundo o diário do comércio. Este é um mercado que expande ano após ano, e o aluno 
que se profissionalizar vai poder atuar em uma das grandes fatias do mercado - uma área que 
nunca tem crise, nunca para em pandemia e contrata cada vez mais: Esta é a Análises Clínicas, 
com salários entre 1.6 mil até 2.8 mil mensal. 


