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Ementa:
Principais avanços tecnológicos envolvidos na instrumentação para diagnóstico, terapia e reabilitação.

Conteúdo programático:
● Avanços tecnológicos da instrumentação biomédica para fins diagnósticos: imagens médicas e exames;

● Avanços tecnológicos da instrumentação biomédica para fins terapêuticos: estimulação de tecidos e análises.

● Avanços tecnológicos da instrumentação biomédica para fins de reabilitação: biomecânica e controle.

● Avanços tecnológicos da engenharia biomédica em ambientes virtuais: realidade virtual e realidade aumentada.

● Avanços tecnológicos da engenharia tecidual e molecular: ciência da biologia celular e molecular.

● Perspectivas futuras de novas tecnologias para a área de saúde: infectologia, longevidade, genética e biomateriais.

Objetivos:
Gerais:

Apresentar, discutir e implementar projetos envolvendo avanços tecnológicos que estão relacionados ao papel da engenharia

biomédica nas áreas médica e biológica.

Específicos:

Ao final da unidade curricular o discente deverá estar familiarizado com algumas das tecnologias atuais que tem melhorado a
qualidade de vida, ampliando os tratamentos médicos e avançando na pesquisa básica na área médica e biológica. Os discentes
devem ser capazes de discutir acerca de tecnologias vindouras que poderão ser integradas para solucionar problemas nas áreas
de saúde e biológica.



Metodologia de ensino: Aulas expositivas, aulas práticas em laboratório, seminários e projetos temáticos.

Avaliação:O sistema de avaliação será definido pelo docente responsável pela unidade curricular no início das atividades letivas
devendo ser aprovado pela Comissão de Curso e divulgado aos alunos. O sistema adotado deve contemplar o processo de
ensino e aprendizagem estabelecido neste Projeto Pedagógico, com o objetivo de favorecer o progresso do aluno ao longo do
semestre. A promoção do aluno na unidade curricular obedecerá aos critérios estabelecidos pela Pró-Reitoria de Graduação, tal
como discutido no Projeto Pedagógico do Curso.
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