UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO
IV CURSO DE INVERNO EM CIÊNCIAS
FARMACÊUTICAS
Edital de seleção 2022
Apresentação
O primeiro curso de inverno organizado e realizado por estudantes do CiPharma foi
realizado em 2010, com o objetivo de apresentar a estudantes de graduação com interesse
potencial no ingresso na pós-graduação, técnicas de experimentação in vivo e in vitro e
metodologias aplicadas à área utilizada à época nos laboratórios de pesquisa da Escola de
Farmácia da UFOP. Em 2019, segundo curso de inverno foi oferecido, com objetivos
ampliados e novo formato de organização. Foi chamado então de I CINCIPHARMA
tendo como tema principal “Da pós-graduação ao mercado de trabalho”, e oferecendo 45
vagas. Em 2021 foi realizado o terceiro curso de inverno e II CINCIPHARMA, um evento
desenvolvido na modalidade on line e teve como tema central “a realização de mestrado
e doutorado como objeto de crescimento científico e profissional para inserção em
oportunidades acadêmicas e no mercado de trabalho”. Neste ano de 2022, vimos convidar
aos estudantes de graduação em farmácia e cursos das áreas da saúde, biológicas e
químicas a participarem do IV Curso de Inverno do CiPharma e III CINCIPHARMA. O
evento se desenvolverá também na modalidade on line e visa apresentar e discutir desafios
inerentes à carreira acadêmica na área das ciências farmacêuticas, bem como da inserção
profissional dos egressos em diferentes campos.
Do Edital
A Comissão Organizadora do IV Curso de Inverno em Ciências Farmacêuticas, composta
por docentes credenciados e estudantes regularmente matriculados no Programa de PósGraduação em Ciências Farmacêuticas da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP)
no uso de suas atribuições definidas pelo colegiado do curso, vem tornar público o edital
do III CINCIPHARMA a ser realizado na modalidade on line, tendo como sede a Escola
de Farmácia localizada no Campus Morro do Cruzeiro da Universidade Federal de Ouro
Preto (UFOP), localizado na Rua Professor Paulo Magalhães Gomes, CEP: 35400-000,
Ouro Preto – Minas Gerais, nas datas de 02 a 04 de agosto de 2022. É de inteira
responsabilidade do candidato interessado em participar do III CINCIPHARMA a leitura
prévia deste documento.
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I – Dos Objetivos do Curso
1. Divulgar o Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas (CiPharma) da
Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP):
I.1.1 Apresentar ao estudante de graduação a experimentação in vivo e in vitro, métodos
analíticos e de estudos, experimentais e clínicos, utilizados nos estudos das áreas de
concentração do CiPharma: 1. desenvolvimento de medicamentos, 2. química e
farmacologia de substâncias bioativas e 3. terapêutica, diagnóstico e prognóstico de
doenças.
I.1.2 Apresentar ao estudante de graduação temas das ciências farmacêuticas, afim de
despertar e estimular o interesse pelo conhecimento e desenvolvimento científico, bem
como suas aplicações práticas nos dias atuais.
II- Das Vagas e do público alvo
II.1 Serão oferecidas 60 (sessenta vagas), destinadas a estudantes graduandos, ou recém
graduados, nas áreas da saúde, biologia e química, oriundos de qualquer instituição de
ensino superior.
II.2 Todos os estudantes selecionados devem participar de todas as atividades propostas.
III – Do Curso e Atividades Ofertadas
III.1 As atividades serão compostas por duas mesas redondas, palestras, seminários de
demonstração de atividades desenvolvidas nos laboratórios vinculados ao PPG,
contemplando suas três áreas de concentração.
III.2. As atividades serão realizadas nos dias 02, 03 e 04 de agosto de 2022, de 16 às 19
horas e 30 minutos utilizando a plataforma Google Meet, sendo as seções coordenadas
por um docente e por um estudante do PPG CiPharma, responsáveis pelo
acompanhamento de seus convidados.
III.3.

O

cronograma

completo

será

divulgado

no

web

site

do

PPG

(https://cipharma.ufop.br/).
IV- Das Inscrições e seleção
IV.1 As inscrições deverão ser feitas exclusivamente pelo preenchimento do formulário
a ser acessado pelo link (https://forms.gle/cgWDjgS5XxxNj2wR9) até as 23 horas e 59
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minutos do dia 31 de julho de 2022, e serão aceitas até o preenchimento do limite de
vagas.
IV.2 Após a realização da inscrição, o candidato receberá e-mail com a confirmação da
mesma.
V – Requisitos para participação
V.1 Serão aceitos candidatos regularmente matriculados em curso de graduação nas áreas
da saúde e biológicas de qualquer instituição de ensino superior no Brasil.
VI – Confirmação da inscrição
VI.1 A confirmação da inscrição será divulgada na data de 01 de agosto de 2022, por email, sendo vedada a comunicação de qualquer resultado por telefone ou oralmente.
VII – Da Avaliação e Encerramento do Curso e da Entrega de Certificados de Conclusão
VII.1 Para a obtenção do certificado de participação no III CINCIPHARMA, os
estudantes deverão apresentar frequência mínima de 75% nas atividades e preenchimento
de formulário de avaliação do curso, ao final.
VIII – Das Disposições Finais
VIII.1 Maiores informações aos inscritos no processo seletivo referentes ao curso serão
fornecidas via e-mail inverno.cipharma22@gmail.com. Em caso de eventuais dúvidas, os
candidatos devem entrar em contato com a comissão organizadora, colocando no campo
assunto “Curso de Inverno 2022- CiPharma”.
VIII.2. Os casos omissos serão avaliados pela comissão organizadora.
Ouro Preto, 27 de agosto de 2022.
Comissão Organizadora do III Curso de Inverno em Ciências Farmacêuticas.
Saulo Fehelberg Pinto Braga

Mestranda Ludmila Correia Barbosa

Juliana Figueira da Silva

Coordenação do CiPharma

Wander de Jesus Jeremias

Prof. Dr André Luís Morais Ruela

Renata Cristina Rezende Macedo do
Nascimento
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