
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO 

I CURSO DE INVERNO EM CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS (CINCIPHARMA) 

“DA PÓS-GRADUAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO” 

 

Edital de seleção 2019 

 

A Comissão Organizadora do I Curso de Inverno em Ciências 

Farmacêuticas (CINCIPHARMA), composta por alunos regularmente 

matriculados e por docentes credenciados no Programa de Pós-Graduação em 

Ciências Farmacêuticas da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP) no uso 

de suas atribuições, vem tornar público o edital do I CINCIPHARMA a ser 

realizado na 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 18 de Julho de 2019 a 20 de Julho de 2019. É de inteira 

responsabilidade do candidato interessado em participar do I CINCIPHARMA a 

leitura prévia deste documento. 

 

I – Dos Objetivos do Curso 

I.1 Divulgar o Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas 

(CiPharma) da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP): 

I.1.1 Expor a importância da abordagem experimental nos estudos 

de desenvolvimento de medicamentos, nos estudos da química e 

farmacologia de substâncias bioativas e nos estudos da terapêutica, 

diagnóstico e prognóstico de doenças por meio da realização de 

experimentação in vitro. 

I.1.2 Apresentar ao aluno de graduação técnicas utilizadas em 

pesquisa que estão implementadas nas linhas de pesquisas 

desenvolvidas no CiPharma, bem como suas aplicações práticas nos 

dias atuais. 

 

 

 

 



II- Das Vagas e do público alvo 

II.1 Serão oferecidas 45 (quarenta e cinco) vagas para ingresso no I 

CINCIPHARMA, sendo estas destinadas a alunos graduandos, ou recém 

graduados, nas Áreas da Saúde.  

II.2 As 45 vagas serão distribuídas em três diferentes linhas de 

pesquisas: 15 vagas serão destinadas à linha de pesquisa número 1 

(Estudos e Desenvolvimentos de Medicamentos), 15 vagas serão destinadas à 

linha de pesquisa número 2 (Química e Farmacologia de Substâncias 

Bioativas) e 15 vagas serão destinadas à linha de pesquisa número 3 

(Terapêutica, Vacina, Diagnóstico e Prognóstico de Doenças). 

II.3 O aluno deverá preencher no formulário de inscrição (Anexo I) duas 

linhas de pesquisas por ordem de interesse. 

 

III – Do Curso e Atividades Ofertadas 

As atividades serão compostas por palestras e atividades práticas 

contemplando as três linhas de pesquisas dispostas no item II.2 e serão 

distribuídas nos seguintes temas:  

1. Nanotecnologia 

2. Produtos Naturais e Química Medicinal 

3. Fisiologia Endócrina 

4. Saúde Pública 

5. Biologia Molecular 

6. Controle de Qualidade de Medicamentos 

7. Parasitologia 

O cronograma de atividades completo será divulgado posteriormente. 

 

IV- Das Inscrições 

IV.1 As inscrições deverão ser feitas exclusivamente pelo e-mail 

cincipharma2019@gmail.com até as 23horas e 59 minutos do dia 30 de junho 

de 2019 mediante o preenchimento de formulário de inscrição disposto no 

Anexo I deste edital, e envio dos seguintes documentos em PDF: 

                  a) Currículo Vitae ou Currículo Lattes 

                  b) Histórico escolar  

mailto:cincipharma2019@gmail.com


IV.2 Após o processamento da inscrição e verificação do seu envio, o 

candidato receberá e-mail confirmando sua inscrição. Ressalta-se que o envio 

de documentação incompleta ou fora das exigências resultará em eliminação 

imediata do candidato.  

 

V – Do Processo Seletivo 

V.1 A seleção dos alunos será realizada logo após o encerramento das 

inscrições e consistirá na verificação do preenchimento correto do formulário de 

inscrição e na avaliação da documentação solicitada, segundo os critérios 

dispostos no subitem VII deste edital. É imprescindível que o candidato fique 

atento às datas e períodos informados em tabela anexa a este edital (Anexo 

III). 

 

VI- Da Comissão de Seleção 

VI.1 A comissão responsável pela seleção dos discentes será composta 

por alunos regularmente matriculados no Programa de Pós-Graduação 

Ciências Farmacêuticas da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), e por 

dois docentes credenciados ao Programa. Ressalta-se que os docentes têm 

por principal atribuição representar a organização do curso em instâncias 

oficiais da instituição. 

 

VII – Requisitos para participação  

VII.1 Serão selecionados candidatos que atendam aos seguintes 

critérios:  

a) Bom desempenho acadêmico, avaliado via histórico escolar e 

currículo; 

b) Descrição do interesse pelo curso. 

 

VIII – Do Resultado da Seleção  

VIII.1 Os alunos serão selecionados de acordo com os critérios 

estabelecidos pela Comissão Organizadora conforme subitem anterior. O 

resultado será divulgado na data de 08 de julho de 2019, por e-mail, sendo 

vedada a comunicação de qualquer resultado por telefone ou oralmente. O 



prazo para interposição de recurso será de 72 horas a contar da 

divulgação dos resultados. 

 

IX – Da Avaliação e Encerramento do Curso e da Entrega de Certificados 

de Conclusão 

IX.1 Para a obtenção do certificado de participação no I CICIPHARMA, 

os alunos deverão: Apresentar frequência mínima de 90% nas palestras e 

aulas teórico-práticas. 

 

X – Das Disposições Finais 

 X.1 Maiores informações referentes ao curso serão fornecidas via e-mail 

aos  alunos  inscritos  no  processo  seletivo.  Em  caso  de  eventuais  dúvidas,  os 

candidatos devem entrar em contato com a comissão organizadora através do 

e-mail cincipharma2019@gmail.com

 

Ouro Preto, 23 de maio de 2019. Comissão Organizadora do I Curso de 

Inverno em Ciências Farmacêuticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo I – Formulário de Inscrição 

I Curso de Inverno em Ciências Farmacêuticas, Ouro Preto/MG 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

Nome Completo: 

RG: CPF: 

Endereço: 

Instituição: 

E-mail: 

Telefone Residencial: 

Telefone Celular: 

Primeira opção de linha de pesquisa de interesse: 

(  ) Estudos e desenvolvimento de medicamentos 

(  ) Química e Farmacologia de Substâncias Bioativas 

(  ) Terapêutica, Vacina, Diagnóstico e Prognóstico das Doenças 

Segunda opção de linha de pesquisa de interesse: 

(  ) Estudos e desenvolvimento de medicamentos 

(  ) Química e Farmacologia de Substâncias Bioativas 

(  ) Terapêutica, Vacina, Diagnóstico e Prognóstico das Doenças 

Carta de interesse do aluno (Máximo 600 caracteres com espaço) 

Usar Fonte Arial, tamanho 11, espaçamento simples. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo III – Datas correspondentes ao processo de inscrição e resultado 

da seleção 

Período de realização do curso 18 a 20 de julho de 2019 

Período de inscrição Até o dia 30 de junho de 2019 

Resultado da seleção 08 de julho de 2019 

 




