VI ESCOLA DE VERÃO EM CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS


Período de inscrição: 10/01 a 09/02 de 2022



Período de realização: 10/02 a 12/02 de 2022



Número de vagas: 150 vagas



Horário síncrono: 10-12h



Carga Horária Total: 15h

A Escola de Verão em Ciências Farmacêuticas é um evento anualmente
promovido pelo Programa de Pós-graduação em Ciências Farmacêuticas da
Universidade Federal de São Paulo, com a finalidade de divulgar as atividades
e linhas de pesquisa do programa a profissionais interessados em fazer
mestrado na área. No evento, serão apresentados os meios para se ingressar
no programa, as linhas de pesquisas dos orientadores credenciados, conhecer
um pouco sobre a infraestrutura da Universidade e, principalmente, instigar os
potenciais candidatos sobre a importância de se fazer pesquisa nesta área e
entender o contexto de um programa de pós-graduação stricto sensu. Serão
apresentadas palestras sobre temas pertinentes da área, além de vídeos com a
apresentação da infraestrutura do campus e das linhas de pesquisa dos
orientadores. O evento será realizado em plataforma on-line, e ocorrerão três
palestras síncronas e serão disponibilizadas apresentações assíncronas, entre
os dias 10 e 12 de fevereiro de 2021.

Público-alvo:
O evento tem como público alvo profissionais ou graduandos em Farmácia,
Biomedicina e outras áreas da Saúde, Biologia, Química, Engenharia Química
e todos interessados na área farmacêutica e afins.

Atividades
Dia 10/02/2022

9h45 – Abertura – Prof. Dr. João Paulo S. Fernandes – Coordenador do
PPGCF
10h00 – PALESTRA SÍNCRONA – Desenvolvimento de uma vacina brasileira
contra COVID-19 – Prof. Dr. Marco Antonio Stephano (USP/RP)
11h00 – APRESENTAÇÃO SÍNCRONA – O Programa de Pós-graduação em
Ciências Farmacêuticas da UNIFESP – Prof. Dr. João Paulo S. Fernandes
12h00 – 15h00 – CONTEÚDO ASSÍNCRONO – Apresentação das linhas de
pesquisa do PPGCF
Dia 11/02/2022
10h00

–

PALESTRA SÍNCRONA –

Projetos

em

Cooperação

entre

Universidade-Empresa – TBD
11h00 – DISCUSSÃO SÍNCRONA – Encontre seu orientador – Orientadores
credenciados no PPGCF
12h00

–

15h00

–

CONTEÚDO

ASSÍNCRONO

–

Apresentação

da

Infraestrutura de Pesquisa da UNIFESP
Dia 12/02/2022
10h00 – PALESTRA SÍNCRONA – Construindo uma carreira acadêmicocientífica no mestrado – Profa. Dra. Daniela Gonçales Galasse Rando
(UNIFESP)
11h00 – 15h00 – CONTEÚDO ASSÍNCRONO – Apresentação dos
orientadores
ENCERRAMENTO

