
Os alunos de Farmácia desenvolvem há mais de um ano o Projeto FARMAmigos, este

que leva saúde e alegria a diferentes locais da cidade, como por exemplo, abrigos de

crianças, hospitais, praças públicas e clube de idosos.

Uma das principais ações realizadas pelo projeto é o baile dos idoso. O objetivo é

proporcionar momentos de alegria por meio de atividades saudáveis como dança e

música. Durante a atividade, os idosos recebem os serviços de aferição de pressão

arterial e dosagem de glicemia.

Segundo o finalista de Farmácia, Max Anderson, essa é uma grande oportunidade de

ter uma formação profissional melhor, tendo contato com as pessoas, passando

informações e conhecimento a elas. “Os alunos podem praticar aquilo que foi

estudado em sala de aula e ainda ajudam outras pessoas. Eu me sinto muito feliz

em ver que o projeto está dando certo, afinal, o nosso papel é levar a saúde onde

for”, destacou Max.

A partir do ano que vem, o projeto passará a ter uma parceria com o Conselho Regional

de Farmácia (CRF-AM) que ajudará nas ações desenvolvidas e os alunos também

poderão contribuir diretamente no Farmacêuticos em ação, atividade promovida pelo

conselho.

Sobre o projeto

O projeto surgiu em outubro de 2015, partindo da ideia do aluno Max Anderson junto

com o apoio da Professora Danielle Rachel. Desde daí, o projeto começou a

desenvolver ações de diferentes tipos.
https://www.uninorte.com.br/projeto-farmamigos-leva-saude-e-alegria-as-comunidades/
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PROJETO SAÚDE COMUNIDADE INDIGENA

Mais uma ação dos Farmamigos em conjunto com os
"Farmacêuticos em Ação" e dessa vez uma experiência única
na Comunidade Indígena Tikuia e Barã, no alto Rio Negro.
Os Farmacêuticos e acadêmicos de Farmácia levaram
atendimentos, com verificação de pressão arterial, teste de
glicemia capilar e orientação farmacêutica à comunidade
indígena. Essa foi uma edição especial onde o líder Pajé da
tribo indigena mostrou seus conhecimentos aos profissionais
farmaceuticos e academicos sobre plantas medicinais. Foi
uma ação onde houve troca de informações. Uma
experiencia unica.



O Projeto FARMAMIGOS, fundamenta-se na busca constante
por programas de relevância social e ensino, embasados em
ação comunitária, no sentido do fortalecimento do tripé da
educação, que molda-se aos formatos do ensino, pesquisa e
extensão. A proposta de desenvolver ações de cunho social e
de saúde contextualiza a ação primária com base nos princípios
de prevenção e promoção, envolvendo todos os alunos do
curso de Farmácia. Nesta ação, o objetivo foi levar
solidariedade, alimentos, vestuários, diversão , brinquedos e
outras atividades que concernem a promoção de saúde.



A coordenação de Farmácia realizou no 11 de abril, o 1° Talk

Show do curso com o tema “Controle de Qualidade em

Drogarias”. O evento foi às 19h, no auditório da Unidade 1, e

contou com a presença do farmacêutico Jardel Inácio, Diretor

Secretário do CRF-AM e farmacêutico sênior na rede de

farmácias Pague Menos (AM).

O convidado abordou assuntos relacionados à qualidade dos

medicamentos manipulados pela rede e como ocorre o

processo de controle. Participaram da atividade alunos do 1° ao

10° período, além do aluno do 9° período, Max Anderson, que

fez a apresentação do Talk Show.

O evento também contou com a animação da Banda Checklist,

formada por professores e alunos do curso de Farmácia.

Sobre o Projeto

O Talk Show do curso de Farmácia tem o objetivo de abordar

temas da área de saúde que geram grande interesse dos

alunos. O evento sempre traz um profissional da área para

discutir diversos assuntos e ocorre mensalmente da Unidade 1.

HTTPS://WWW.UNINORTE.COM.BR/FARMACIA-REALIZA-1-

TALK-SHOW-DO-CURSO

FARMÁCIA REALIZA 1° TALK SHOW

DO CURSO



Farmamigos em Conscientização de DSTs
No 1.o semestre de 2017, o curso de Farmácia associado ao
Conselho Regional de Farmácia realizou mais uma atividade de
extensão voltada para Conscientização e prevenção de DSTs. Cerca
de 20 alunos desenvolveram a atividade em um dos shoppings de
grande circulação de pessoas na cidade de Manaus, com
atendimento a cerca de 400 pessoas a partir da distribuição de
folders, preservativo e teste de diagnóstico para algumas DSTS,
acompanhados por farmacêutico responsável.



O curso de Farmácia realizou em 2016 a XI Jornada Farmacêutica
com a temática: Farmácia Clínica da Teoria a Prática. A Jornada
do curso de Farmácia é um evento vem sendo realizado pelo curso,
obtendo resultados bastante satisfatórios do que diz respeito à
integralização dos alunos no meio cientifico por meio do contato com
profissionais de diversas áreas do âmbito da Farmácia. A participação do
acadêmico neste tipo de evento é de suma importância para o seu
desenvolvimento profissional, pois tem a oportunidade de entrar em
contato com profissionais dentro das Ciências Farmacêuticas que
acompanham o progresso tecnológico, tanto no desenvolvimento de
novos diagnósticos para determinadas doenças, bem como em serviços
que auxiliam a resolução de problemas que envolvem a saúde da
população.



O curso de Farmácia realiza 2 vezes por ano, o Evento Angatu com o objetivo de discutir a Educação das Relações
Étnico-Raciais e para o Ensino da História e Cultura Afro-Brasileira, Africana e Indígena em nosso país; possibilitando
debater sobre a diversidade cultural como construção da identidade social e a Educação em Direitos Humanos, aos
acadêmicos no decorrer de sua prática, a constituição da população brasileira, Este projeto é desenvolvido partindo de
uma temática em todos os períodos, 1° ao 3° períodos com apresentação de cine-fórum sobre Relações Étnico-Raciais,
História e Cultura Afro-Brasileira, Africana e Indígena; 4° ao 6° períodos realização de palestras e mesas redondas
também nos temas acima; 7° ao 10° períodos prestação de serviços de atenção básica em comunidades localizadas na
Zona Urbana da Cidade de Manaus.



O curso de Farmácia realizou juntamente com outros cursos da Escola da Saúde o Zika Day. Este evento foi
realizado nas dependências da unidade 1 e redondeza, com a integração de todos os cursos da escola e voltado
para a conscientização entre os acadêmicos bem como para a população sobre as formas de transmissão,
diagnóstico, prevenção e tratamento da Zika. Este evento envolveu a participação de aproximadamente 4200
alunos, atingindo cerca de 500 pessoas.



O curso de Farmácia realiza a cada período a mostra de cosméticos da disciplina Farmácia Magistral. A atividade é
supervisionada pela professora da disciplina e está associada a competências claras do farmacêutica, no que concerne
ao âmbito de produção de cosméticos, bem como interrelação com empreendedorismo e marketing. Esta mostra
envolve cerca de 80 alunos por semestre e atinge cerca de 200 pessoas.



ODONTOLOGIA E 
FARMÁCIA REALIZAM A 
1ª COPA FARMAODONTO

Nos dias 30.05 e 06.06, os cursos de Farmácia e Odontologia,
realizaram a 1ª Copa FarmaOdonto da UniNorte com os alunos
dos dois cursos. Cerca de 200 alunos se inscreveram para
participar do campeonato doando 1kg de alimento não
perecível no momento da inscrição.
Para os coordenadores dos cursos de Farmácia professor
Márcio Martinez e de Odontologia professora Cintia Carvalhal,
o objetivo deste evento, é favorecer o desenvolvimento dos
alunos através de uma formação esportiva que valoriza o
acesso ao conhecimento e à prática esportiva, a oportunidade
de fazer escolhas conscientes, os interesses e as necessidades
individuais, a participação efetiva no planejamento das
atividades, a capacidade de autoavaliação e de estabelecer
metas e a compreensão dos benefícios do esporte para torná-
lo um hábito saudável ao longo da vida.
Todos que tiverem interesse em assistir ao campeonato,
precisam também doar 1kg de alimento não perecível. É
importante que todos participem, pois todo alimento arrecado
será encaminhado para doação.



Minha história com a UniNorte, posso dizer hoje, tem a ver com uma escolha
consciente. Havia feito o Vestibular Top 20, em 2013, valendo bolsa de estudo; mas
também havia tentado o processo seletivo da federal. Nos dois casos, minha escolha
seria para o curso de Farmácia. Para minha surpresa, em uma semana descobri que
havia ganhado a bolsa integral da UniNorte e, posteriormente, que também havia
conseguido passar na Ufam. Decidi escolher a UniNorte. Os motivos? Era uma
oportunidade única, desde o horário do curso até sua ótima infraestrutura. Com a bolsa,
era economicamente viável pra mim. Desde que ingressei, venho me esforçando ao
máximo para ser uma das melhores alunas da turma e assim ajudar meus amigos.
Minha escolha tem valido muito a pena. Esse ano vou para a Espanha estudar
na Universidade Europeia de Madrid (UEM), que também pertence à Rede Laureate. E
sabe como consegui isto? Do mesmo modo como ganhei a bolsa integral: fui
ao International Office me cadastrar para fazer intercâmbio e vi a notícia do
programa Fórmula Santander 2015, que também valeria uma bolsa. Fiz minha inscrição
só por fazer, apesar de ter certa fluência em inglês. Depois de um tempo, meu
coordenador me deu a boa notícia e eu já nem lembrava mais: “Você foi selecionada
para o Fórmula Santander”, ele me disse. Fiquei muito feliz, mas também tive o
momento de receio pela viagem e depois o de aceitação. Dei-me conta de que eu irei
para outro país, completamente novo pra mim, sabendo que não tenho fluência no
espanhol. O bom foi ver o apoio da família e também de professores que me ajudaram a
aceitar este desafio. Agora, só pretendo conseguir me enturmar e me destacar como
aluna, da mesma forma que me destaco na UniNorte. Se eu tiver que dar um conselho,
posso dizer para o aluno sempre pensar no seu futuro vocacional e profissional. Nunca
pense que existem limites e se existirem, que eles podem ser superados.
https://www.uninorte.com.br/amanda-vai-estudar-em-madrid-veja-como-ela-
conseguiu/

AMANDA VAI ESTUDAR EM 
MADRID. VEJA COMO ELA 
CONSEGUIU.



A coordenação de Farmácia realiza constantemente cursos, como
exemplo temos desta vez o curso de “Diagnóstico por ensaio
imunoenzimático”.
O curso é direcionado para alunos dos cursos da área da saúde. O mesmo
será ministrado pela professora Renata Galvão.
O intuito é desenvolver conhecimentos teórico-prático da metodologia
para ensaios imunoenzimático (ELISA). ELISA ou ensaio de
imunoadsorção enzimática é um teste imunoenzimático que permite a
detecção de anticorpos específicos (por exemplo, no plasma sanguíneo).
Este teste é usado no diagnóstico de várias doenças que induzem a
produção de imunoglobulinas.

https://www.uninorte.com.br/alunos-de-farmacia-podem-aprimorar-
seus-conhecimentos-sobre-elisa/

ALUNOS DE FARMÁCIA PODEM 
APRIMORAR SEUS CONHECIMENTOS 
SOBRE ELISA



CURSO DE ADMINISTRAÇÃO DE INJETÁVEIS

Para os pacientes que tem medo de agulha, uma

boa aplicação sem sofrimento é essencial. Por

isso a Coordenação de Farmácia realizou no

dia 12.09, das 8h às 12h, na Unidade 1, o curso

de Administração de Injetáveis para demostrar as

diversas técnicas e formas diferenciadas de

aplicação em cada área do corpo conforme

anatomia humana, capacitando e atualizando o

aluno.



Cientistas brasileiros publicaram na Revista Science
um estudo sobre cérebros com potencial
revolucionário. A pesquisa aborda o líquido
cefalorraquidiano (LCR) do cérebro.
Antenados no assunto, a Coordenação de
Farmácia da UNINORTE realizou no dia 04.07
um Minicurso de “Exame do Líquido
Cefalorraquidiano”. O Líquido Cefalorraquidiano é
uma substância do cérebro comporta por água com
proteína, açúcar (glicose), glóbulos brancos e
hormônios.
O objetivo é apresentar o estado normal e
patológico do Líquido.

MINICURSO DE 
EXAME DO LÍQUIDO 
CEFALORRAQUIDIANO


