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Ementa:
Oferecer ao aluno a experiência no Laboratório de Ensino de Instrumentação Biomédica para introdução a práticas ligadas ao
projeto e à implementação de módulos de instrumentos biomédicos, utilizando conceitos de transdução de grandezas
biomédicas, biossensores e biomateriais, bem como às metodologias aplicadas para calibração e manutenção de instrumentos
hospitalares.

Conteúdo programático:
● Boas práticas em laboratórios de eletrônica.
● Principais ferramentas utilizadas para Práticas em Instrumentação Biomédica.
● Condicionamento analógico de sinais e fontes de erros em instrumentação biomédica.
● Práticas envolvidas no desenvolvimento de sistemas de medidas biomédicas.
● Implementação de módulos para medidas biomédicas utilizando diferentes plataformas.
● Princípios básicos de calibração e manutenção de instrumentos biomédicos de grande e pequeno porte.

Objetivos:
Gerais: Aumentar a experiência prática do aluno em sistemas de instrumentação biomédica.
Específicos: Propiciar ao aluno a experiência prática em laboratório abordando o desenvolvimento e a implementação de
módulos para sistemas biomédicos, bem como as principais metodologias envolvidas na calibração e na manutenção de
instrumentos biomédicos.



Metodologia de ensino: A UC será ministrada toda a partir do desenvolvimento de projetos orientados em laboratório didático,
com aulas expositivas, seminários, material extra e visitas técnicas.

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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