
Atividades do Curso de Farmácia realizadas em 2016 

CURSOS E EVENTOS 

Atividade Projeto:  XI Jornada Farmacêutica 

Colaboradores envolvidos 5 

Alunos envolvidos 700 

Resumo 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. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Atividade Projeto:  Oficina- Extração de princípios ativos 
a partir de drogas vegetais 

Colaboradores envolvidos 1 

Alunos envolvidos 30 

Resumo O curso de Farmácia realizou em 2016 o curso 
de Extração de princípios ativos a partir de 
drogas vegetais para acadêmicos, egressos e 
público externo para demostrar as diversas 
técnicas de extração, bem como preparo de 
formas farmacêuticas a partir dos princípios 
ativos obtidos.   

 
 

Atividade Projeto:  Oficina- Administração de Injetáveis 

Colaboradores envolvidos 1 

Alunos envolvidos 30 

Resumo O curso de Farmácia realizou em 2016 o curso de 
Administração de Injetáveis para acadêmicos, 
egressos e público externo para demostrar as 
diversas técnicas e formas diferenciadas de 
aplicação em cada área do corpo conforme 
anatomia humana, capacitando e atualizando o 
aluno. 

 

 

 

 



 

 

Atividade Projeto:  Oficina- Exame do líquido 
cefalorraquidiano 

Colaboradores envolvidos 1 

Alunos envolvidos 30 

Resumo O curso de Farmácia realizou em 2016 o curso de 
Administração de Injetáveis para acadêmicos, 
egressos e público externo para demostrar a 
importância do exame do líquido 
cefalorraquidiano (LCR) ou líquor vem sendo 
utilizado como arma diagnóstica desde o final do 
século XIX, contribuindo, significativamente, para 
o diagnóstico de patologias neurológicas. Além 
do diagnóstico, a análise do LCR permite o 
estadiamento e o seguimento de processos 
vasculares, infecciosos, inflamatórios e 
neoplásicos que acometem, direta ou 
indiretamente, o Sistema Nervoso.  

 

 

 

 

Atividade Projeto: Oficina-Diagnóstico por ensaio 
imunoenzimático 

Colaboradores envolvidos 1 

Alunos envolvidos 30 

Resumo O curso de Farmácia realizou em 2016 o curso de 
Administração de Injetáveis para acadêmicos, 
egressos e público externo com o intuito de 
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. 



 

 

MOSTRAS 

Atividade Projeto: Mostra de cosméticos 

Colaboradores envolvidos 2 

Alunos envolvidos 150 

Resumo 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 inter-relação com empreendedorismo 
e marketing. Esta mostra envolve cerca de 80 
alunos por semestre e atinge cerca de 200 
pessoas. 

  

 

 

 

 

 



Atividade Projeto: A história da Farmácia 

Colaboradores envolvidos 2 

Alunos envolvidos 150 

Resumo O curso de Farmácia apresentou a todos os 
alunos e professores, a história da Farmácia. O 
projeto foi realizado pelos alunos do 1.o período 
do curso com supervisão docente, trazendo 
desde a antiguidade Na durante a quando 
durante as busca dos alquimistas por formas de 
fabricar ouro e o elixir da vida eterna, eles 
acabaram por produzir óleos e resinas que foram 
considerados os primeiros remédios da 
humanidade. Muitos anos depois, surgiu a 
referência à botica, que era apenas uma caixa de 
madeira na qual se levavam os remédios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Atividade Projeto: Salas Temáticas 

Colaboradores envolvidos 15 

Alunos envolvidos 700 

Resumo O projeto das salas temáticas foi realizado 
durante a XI Jornada Farmacêutica no ano de 
2016. Os alunos com supervisão docente 
apresentaram as salas com temáticas variadas, 
dentro do contexto da apresentação de doenças 
e terapia farmacológica. 

 
 

Atividade Projeto: Programa Interdisciplinar Comunitário 

Colaboradores envolvidos 15 

Alunos envolvidos 700 

Resumo O Programa Interdisciplinar Comunitário é uma 
disciplina que envolve uma das temáticas mais 
discutidas atualmente que é a problematização, 
com trabalho realizado dentro de comunidades a 
fim de diagnóstico de problemas de saúde 
pública, que possam ser tratados dentro de 
intervenções realizadas pelos discentes nas 
comunidades envolvidas.   



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


