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EDITAL COMPLEMENTAR Nº 002/2016  

 

A Coordenadora do Programa de Pós-graduação em Farmácia (PPGFAR) da Universidade Federal 

de Santa Catarina torna público o presente Edital, que complementa o EDITAL Nº 

002/PPGFAR/2016, e apresenta as vagas disponíveis para ingresso em nível de MESTRADO, 

através de processo de fluxo contínuo, para candidatos brasileiros e estrangeiros que não irão 

pleitear bolsa ao Programa de Pós-Graduação em Farmácia. 

 

 

1. DAS INSCRIÇÕES 

 

1.1 As inscrições estarão abertas de 16 a 23 de agosto de 2016, e a documentação deverá ser 

entregue na secretaria do PPGFAR, seguindo as orientações indicadas no item 1.1 e 1.2 OU 1.3 do 

EDITAL Nº 002/PPGFAR/2016. Para estrangeiros, o item 1.2, a) deverá apresentar selo de 

autenticidade consular expedido pelo MRE ou cartório credenciado. 

 

 

1.2 Os candidatos deverão apresentar, juntamente com a documentação indicada no EDITAL Nº 

002/PPGFAR/2016, uma carta manifestando que não irá pleitear bolsa ao Programa de Pós-

Graduação em Farmácia durante o período de desenvolvimento do mestrado, caso o mesmo venha a 

ser aprovado.  

 

 

2. DAS VAGAS DISPONIBILIZADAS  

 

2.1 Área/Linha de Pesquisa: ANÁLISES CLÍNICAS/ Investigação de produtos de origem natural, 

semi-sintética e sintética com potencial atividade biológica. 

Projeto: Indução da expressão de fatores pró-apoptóticos 

Nº de vagas: 01 (uma) 

Requisitos específicos: Graduação em Farmácia ou Biologia e conhecimento em biologia molecular 

Orientadora: Tânia Beatriz Creczynski Pasa. 

 

2.2 Área/Linha de Pesquisa: ANÁLISES CLÍNICAS/ Desenvolvimento de estratégias de 

diagnóstico e monitoramento fisiopatológico e terapêutico.. 

Projeto: Programa Sentinela monitoramento da resistência aos antimicrobianos da Neisseria 

gonorhoeae no Brasil 
Nº de vagas: 01 (uma) 

Requisitos específicos: Graduação em Farmácia ou Biologia e conhecimento em cultivo e 

identificação de Neisseria gonorrhoeae, em testes de concentração inibitória mínima e métodos 

moleculares 

Orientadora: Maria Luiza Bazzo. 
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Florianópolis, 09 de agosto de 2016. 

  

 

 

 

Profa. Dra. Tânia Beatriz Creczynski Pasa 

Coordenadora 
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