
 

ANÁLISES CLÍNICAS E DIAGNÓSTICO MOLECULAR 
 

 

OBJETIVO 

 

Especializar profissionais em Análises clínicas e Diagnóstico Molecular, 

proporcionando a capacitação teórico-prática e atualização profissional em 

análises clínicas, toxicológicas e diagnóstico molecular aplicado á laboratórios 

clínicos.  

Viabilizar a inserção desse profissional especializado no contexto atual de 

pandemia a realizar dosagens de diferentes biomarcadores, ensaios 

imunológicos, bioquímicos e moleculares, contribuindo de forma decisiva para o 

diagnóstico da COVID-19 em laboratórios capacitados. 

Desenvolver o aprimoramento de metodologia, técnica e interpretação de 

exames laboratoriais dos diversos setores da área de Análises Clínicas, 

Toxicológicas e moleculares, além de oferecer aos profissionais da área da 

saúde a expertise necessária para atuarem na elaboração, execução e 

interpretação de exames laboratoriais tradicionais e moleculares com finalidade 

de diagnóstico clínico-laboratorial. 

 
PÚBLICO-ALVO 

 

Dirigido a todos os profissionais com interesse em atuar na área de Análises 

Clínicas e Diagnóstico Molecular, tais como: Farmacêuticos, Biomédicos, 

Biólogos, Médicos e Enfermeiros. 

 

 

COORDENADOR DO CURSO 

 

Professora Dra. Charllyany Sabino Custódio.  

Farmacêutica, formada pela Universidade de Fortaleza (UNIFOR) em 2010. Pós 

Doutora em Farmacologia (2018), Doutora (2017) e Mestra (2012) em 

Microbiologia Médica Humana e Animal (PPGMM) pela Universidade Federal do 

Ceará (UFC). Especialista em Citologia Esfoliativa e Onco Hematologia pela 

UNIFOR (2013). Inserida no laboratório de Neuropsicofarmacologia e Psiquiatria 



 

Translacional do Departamento de Fisiologia e Farmacologia da Faculdade de 

Medicina (UFC), realiza pesquisas no Núcleo de Pesquisa e Desenvolvimento 

de Medicamentos (NPDM-UFC), na área de Neurociências e 

Neurodesenvolvimento, com ênfase em modelos animais de transtornos 

neuropsiquiátricos, Canabidiol (CBD) e na relação entre microrganismos e seus 

produtos (microbioma, interação cérebro x intestino). Coordenadora da Pós-

graduação em Análises Clínicas e Diagnóstico Molecular da UNIFAMETRO.  

 

 

PERIODICIDADE: SÁBADOS, QUINZENALMENTE, DAS 8H ÀS 17H. 
 
 
 
POLÍTICA DE DESCONTOS 
 

 Ex-alunos UNIFAMETRO: 15% de desconto nas mensalidades; 

 Empresas Conveniadas: 10% de desconto nas mensalidades; 

 Grupo de alunos: 10 a 15% de desconto nas mensalidades. 
 
 
 
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA MATRÍCULA 
 
 

 RG (cópia autenticada ou cópia com apresentação do documento original); 

 CPF (cópia autenticada ou cópia com apresentação do documento original); 

 Diploma do Curso Superior (cópia autenticada ou cópia com apresentação do 

documento original);  

 Histórico Escolar do Curso Superior (cópia autenticada ou cópia com 

apresentação do documento original); 

 Comprovante de residência (cópia). 

 

 

LOCAL DE MATRÍCULA 

 

A matrícula pode ser efetivada na Central de Atendimento ao Aluno, de segunda 

a sexta-feira, das 8h às 20h e aos sábados, das 08h às 12h ou por e-mail: 

matricula.posgraduacao@unifametro.edu.br. 

mailto:matricula.posgraduacao@unifametro.edu.br


 

 

Para mais informações: (85) 3206.6438 / WhatsApp: (85) 99174-0172. 

 
 
 
MATRIZ CURRICULAR 
 
 

MÓDULOS / DISCIPLINAS 
CARGA 

HORÁRIA 

Biossegurança laboratorial e técnicas gerais de 
laboratório 

10h 

Hematologia e Onco Hematologia Clínica 40h 

Imunologia Clínica e Imunodiagnóstico 40h 

Bioquímica Clínica  40h 

Microbiologia Clínica 40h 

Citologia Clínica 40h 

Parasitologia Clínica e Microbioma Intestinal 20h 

Análises toxicológicas e Toxicologia Forense 40h 

Biologia Molecular 20h 

Atualizações em Diagnóstico Molecular  20h 

Interpretação de exames laboratoriais  10h 

Gênomica e bioinformática 10h 

Aspectos moleculares e imunologia de doenças 
infecciosas 

20h 

Administração laboratorial e Gestão da Qualidade em 
Laboratório Clínico 

10h 

Outras Atividades 

CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO 360h 

 
 
 
 
 


