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Programação do IV Workshop do PPGCF 

 

Tema: Ressignificando a Pós-graduação em Ciências 

Farmacêuticas 
 

O evento será dividido em cinco partes, a saber: 

1. Abertura e apresentação dos Programas da UFSJ e FCFRP/USP; 

2. Apresentação dos trabalhos de mestrados aos professores externos (apresentação oral); 

3. Reunião entre professores FCFRP/USP e UFSJ (reunião fechada com o colegiado); 

4. Encerramento e premiação do melhor trabalho; 

5. Reunião entre professores FCFRP/USP e UFSJ (reunião aberta para todos os docentes do 

PPGCF). 

No quadro a seguir constam os horários e as atividades a serem realizadas durante o IV Workshop. 

Quinta-feira (29/09/2022) Sexta-feira (30/09/2022) 

Horário e Local Atividade Horário e Local Atividade 

8h00 às 8h15 

Auditório – Bloco C 

Cerimônia de Abertura  8h00 às 9h00 

(Sala 308C) 

Reunião fechada com o 

colegiado 

8h15 às 8h45 

Auditório – Bloco C 

 Apresentação do 

PPGCF/UFSJ – Prof. 

Renê O. do Couto 

8h45 às 9h30 

Auditório – Bloco C 

Apresentação do 

PPGCF/USP – 

Coordenador ou adjunto 

convidado 

Palestra 1- 9h10 às 09:50. 

(Sala 303C – 3º andar) 

 

Palestra 2 - 10h00 as 

10h40h. 

(Sala 303C – 3º andar) 

 

Mesa redonda com 

egressos:- 10h40 às 

11h10. 

(Sala 303C – 3º andar) 

 

1) Parcerias entre 

Universidade e Inciativa 

privada na PG – Prof. 

Paulo Afonso Granjeiro 

(Coordenador do 

NETEC) 

 

2) Internacionalização na 

PG – Prof. Giuliano 

Clososki 

 

3) Cooperação entre 

PPGCFs da UFSJ e 

FCFRP/USP – 

Expectativas e realidades 

na ótica discente – Profs. 

Flávio Emery e Discente 

Sara Thamires Dias da 
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Fonseca 

10h00 às 12h00 

Salas 302C e Sala de 

videoconferência 

(Bloco C – 2º andar) 

Apresentação dos 

trabalhos de mestrado aos 

docentes da USP 

(10 min para apresentação 

+ 15 min para avaliação) 

11:10h às 11:20h 

(Sala 303C – 3º andar) 

 

Encerramento com 

divulgação dos trabalhos 

destaque 

14h00 às 18h00 

Salas 302C e Sala de 

videoconferência 

(Bloco C – 2º andar) 

Apresentação dos 

trabalhos de mestrado aos 

docentes da USP 

(10 min para apresentação 

+ 15 min para avaliação) 

11:20 às 12:10 

(Sala 303C – 3º andar) 

 

Reunião entre todos os 

docentes da UFSJ e USP: 

avaliação do evento; 

acompanhamento das 

metas, ações e prioridades 

definidas em edições 

anteriores; definição de 

metas, ações e 

prioridades. 

 

 

Cronograma dos trabalhos a serem avaliados por membro do PPGCF/USP  

 

 Cada mestrando terá até 10 minutos para apresentação oral, e os avaliadores terão o mesmo tempo 

para discussão sobre possíveis sugestões. A seguir estão apresentados os trabalhos e os respectivos 

horários das apresentações e avaliadores externos.  

 

QUINTA-FEIRA (29/09/2022) 

Sala Hora Trabalho – Autor (linha de pesquisa) 

Sala 

302C 
10:00 

Asaraldeído: avaliação da atividade  

antiinflamatória, antinociceptiva e elucidação  

dos prováveis mecanismos de ação de um metábolito  

bioativo de Duguetia furfuraceae – Fellipe Alexandre Alves Moraes (1) 

Sala 

302C 
10:30 

Distúrbios hemorrágicos e o impacto na prática odontológica – Ana 

Cristina La Guardia Custodio Pereira (2)  

Sala 

302C 
11:00 

Avaliação biofarmacêutica e da qualidade de diferentes apresentações 

de comprimidos de cloridrato de metformina e estudo de percepção da 

ocorrência de eventos adversos gastrointestinais – Angelo Elias Meri 
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Junior (1) 

Sala 

302C 
11:30 

Avaliação da toxicidade de plastificantes utilizados como excipientes de 

fármacos, utilizando peixe como modelo experimental – Jicaury Roberta 

Pereira da Silva (1) 

INTERVALO PARA ALMOÇO 

Sala de 

videoconf

erência 

(Bloco C 

– 2º 

andar) 

14:00 

Melatonina e valproato de sódio na gestação: efeitos sobre o sistema 

antioxidante e função hepática dos descendentes – Aline Thaynara de 

Moura Coelho (1) 

Sala 

302C 
14:00 

Implantação de serviço de farmácia clínica em um hospital e 

elaboração de protocolo de manejo de constipação intestinal – Jordânia 

Ferreira Martins (2) 

Sala de 

videoconf

erência 

(Bloco C 

– 2º 

andar) 

14:30 

Avaliação dos efeitos de um produto derivado de cannabis e do 

canabidiol sobre a atividade do citocromo P450 3A4 ( CyP 3A4) em 

ratos machos Wistar  - Ednalva de Souza Pereira Lima (1) 

Sala 

302C 
14:30 

Validação de uma estratégia de M-Health facilitadora no processo de 

desprescrição de benzodiazepínicos – Ricardo Augusto dos Santos Silva 

(2) 

Sala 

302C 
15:00 

Tratamento de crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA): a 

perpesctiva de pais e cuidadores – Marielle Freitas Araujo Dias (1) 

Sala de 

videoconf

erência 

(Bloco C 

– 2º 

andar) 

15:30 

Avaliação do efeito cocktail de dipirona, paracetamol e nimesulida 

utilizando como modelo experimental o desenvolvimento embrionário 

de zebrafish (Danio rerio) – Wellington Fernandes de Carvalho (1) 

Sala 

302C 
16:00 

Avaliação toxicológica dos efeitos deletérios dos benzodiazepinícos: 

clonazepam e alprazolam no desenvolvimento inicial de Zebrafish 

(Danio rerio) - Um estudo morfológico e bioquímico – Dayana Ferreira 
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Fernandes (1) 

Sala de 

videoconf

erência 

(Bloco C 

– 2º 

andar) 

16:00 

Desenvolvimento do extrato seco padronizado das folhas da Celtis 

iguanaea (Jacq.) Sargent – Rúbia Bellard e Silva (1) 

Sala de 

videoconf

erência 

(Bloco C 

– 2º 

andar) 

16:30 

Avaliação do potencial antitumoral in vitro e in vivo do extrato seco 

padronizado da Celtis iguanaea (esporão-de-galo) em linhagens de 

gliobastoma – Kátia Regina Ribeiro (1) 

Sala 

302C 
17:00 

Análise de comunicação oral e escrita para farmaceuticos: Qual 

panorama nas universidades brasileiras? – Nathane Stéfanie de Queiroz 

(2) 

 

Avaliadores: 

Prof. Giuliano Clososki e Discente Sara Thamires Dias da Fonseca (FCFRP/USP) 

Prof. Osvaldo de Freitas e Prof. Flávio Emery (FCFRP/USP) 

 

Observação: Para seleção dos projetos e apresentações de destaque (2), os trabalhos serão 

avaliados com base nos seguintes critérios, aos quais serão atribuídas notas de 1 a 5 (sendo: 1, 

fraco; 2, regular: 3, bom; 4, muito bom; 5, excelente): 

1. Pertinência/relevância do tema; 

2. Coerência com escopo do programa (coerência com as áreas de concentração/ linhas de 

pesquisa); 

3. Método coerente e robusto; 

4. Potencial de boa publicação (Potencial para publicação em revistas Qualis A1, A2, A3 e A4), ou 

algum produto de impacto social, ou mudança de procedimento/protocolo em serviços que atendem 

a população; 

5. Potencial inovador (Originalidade e grau de inovação); 

6. Coerência com o tempo de execução e objetivo de um trabalho de mestrado; 

7. Cumprimento do prazo estipulado para apresentação (até 10 minutos); 

 

 


