3ª Gincana Cultural e Científica do Curso de Farmácia 2017
Há 2 anos, a semana científica assumiu um novo formato, com objetivo de fomentar o
conhecimento científico e a integração entre os acadêmicos do curso de Farmácia do UNIFEB,
bem como, o espírito competitivo, promovendo um conjunto de atividades recreativas, culturais
e sociais, fortalecendo a formação dos mesmos. Para isso, são desenvolvidas atividades
científicas (palestras, campanhas de atendimento à população) e recreativas (equipes
participam de várias provas que envolvem temas relacionados ao curso).
Programação
Data

15/05 (segunda-feira)

Horário

19:00 horas

Local

Teatro do UNIFEB

Palestra

Química Medicinal: Estratégias e Aplicações no Desenvolvimento de Fármacos
Guilherme Felipe dos Santos Fernandes

Palestrante

Farmacêutico Graduado pelo UNIFEB (2013)
Doutorando no Programa de Ciências Farmacêuticas na UNESP de Araraquara SP

Data

15/05 (segunda-feira)

Horário

21:00 horas

Local

Teatro do UNIFEB

Palestra

Aplicações e Obtenção de Produtos Biotecnológicos
Bárbara Regina Kapp
Farmacêutica Graduada pela UNESP de Araraquara (2013)
Doutoranda no Programa de Ciências Farmacêuticas na UNESP de Araraquara -

Palestrantes SP
Vanessa Raquel Greatti
Farmacêutica Graduada pela Faculdade do Sagrado Coração - Bauru - SP (2012)
Doutoranda no Programa de Ciências Farmacêuticas na UNESP de Araraquara SP

Data

16/05 (terça-feira)

Horário

19:00 horas

Local

Teatro do UNIFEB

Palestra

Atuação do farmacêutico na estética e associações de protocolos estéticos no
tratamento de gordura localizada
Camila dos Santos Alvim

Palestrante

Biomédica Graduada pela Universidade de Franca (2005)
Mestre pelo Programa de saúde da criança e do adolescente pelo departamento
de pediatria da USP – Ribeirão Preto

Data

16/05 (terça-feira)

Horário

21:00 horas

Local

Teatro do UNIFEB

Atividade

Quiz – atividade interativa entre as equipes - envolve questões de múltipla escolha
sobre qualquer tema relacionado à área de Farmácia e sobre atualidades.

Data

17/05 (quarta-feria)

Horário

19:00 horas

Local

Locais públicos autorizados para a realização de atendimentos à população
(supermercados, farmácias, etc.)

Atividade

Campanhas de prestação de serviços farmacêutico: as equipes, com auxílio de um
professor orientador, prestarão serviços à população (ex: aferição de pressão,
glicemia, orientação sobre uso correto de medicamentos).

Data

18/05 (quinta-feria)

Horário

9:00 às 12:00 horas

Local

Coordenação do Curso de Farmácia

Atividade

Entrega das doações (sangue, cadastro no banco de doação de medula óssea e
alimentos não perecíveis/produtos de higiene pessoal) arrecadados pelas equipes

Data

18/05 (quinta-feria)

Horário

13:00 horas

Local

Coordenação do Curso de Farmácia

Atividade

Contagem das doações e somatória da pontuação de cada equipe

Data

18/05 (quinta-feria)

Horário

19:00 horas

Local

A definir

Atividade

Divulgação do resultado final e encerramento, com confraternização dos
participantes do evento.

