


APRESENTAÇÃO

O Programa de Pós-graduação em Ciências Farmacêuticas (Área de Concentração:
Produtos Naturais Bioativos) da Universidade Federal de Juiz de Fora tem por
objetivo formar docentes, pesquisadores e recursos humanos especializados,
bem como estimular a realização de pesquisas e estudos avançados na área de
produtos naturais bioativos.

Linhas de Pesquisa:

– Bioprospecção de Produtos Naturais: Obtenção de substâncias ativas da
biodiversidade brasileira e determinação de suas propriedades farmacológicas a
partir do conhecimento tradicional adquirido.

– Controle de Qualidade de Plantas Medicinais e Fitomedicamentos: Pesquisa e
desenvolvimento de fitomedicamentos envolvendo as áreas de controle de
qualidade de produtos de origem vegetal, de tecnologia de preparações
fitofarmacêuticas e estudos de aproveitamento de plantas medicinais.



MENSAGEM DA COORDENAÇÃO

O Conhecimento não é somente assimilar passivamente um saber, um conteúdo, um

objeto. Admitimos a ideia de que devemos partir de algo, mas, para que haja

conhecimento, esse algo deve ser transformado, repensado, ter que adquirir

novo significado e ser reelaborado. Podemos fazer isso em conjunto, com outros

indivíduos, mas cada um, individualmente, precisa contribuir com a sua parcela

de intelectualidade e de ação. Juntos queremos, nessa nova jornada, que os

objetivos almejados em nossos projetos sejam alcançados com sucesso. E nesta

caminhada precisaremos de perseverança, senso de compromisso, dedicação,

entrosamento e responsabilidade. O PPGCF espera que todos vocês possam se

apropriar dos saberes que serão colocados neste curso. Espera, também, que

cada um siga os seus próprios passos, que trilhe novos caminhos, que ouse, que

transforme. É com esse espírito e amor pela educação, que damos as boas

vindas aos novos mestrandos, para que, com vibração e alegria, iniciem as

atividades.



1. Não se preocupe, a secretaria

do PPGCF fará o primeiro

contato com você e

encaminhará os seus

documentos ao departamento

responsável (CDARA) para

efetuar a sua matrícula. Um

número será gerado e lhe

informado por e-mail. Guarde-o

com zelo, pois ele comprova o

seu vínculo com a Instituição,

além de ser solicitado para

diversas ações.

2. Para o candidato aprovado,

contemplado com Bolsa, a

secretaria entrará em contato

para solicitar os dados

bancários, preencherá o seu

formulário e o convocará para

assiná-lo.

APÓS A DIVULGAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO FINAL DO PROCESSO 

SELETIVO NO SÍTIO ELETRÔNICO DO PROGRAMA...



3. O Colegiado do PPGCF se reunirá para

referendar, sempre que possível, as

orientações sinalizadas na entrevista

pelos candidatos. No caso do

candidato não indicar nenhum

orientador de sua preferência, o

Colegiado escolherá o orientador

mais apropriado.

4. Definida as orientações, a

secretaria entrará em contato

com o candidato confirmando

e/ou informando o nome do

seu orientador, bem como

informações para contato. A

partir desse momento é com

vocês. Entre outros, o

orientador o ajudará a

escolher as disciplinas, a

organizar a sua agenda de

trabalho, tal como definir o

desenho de estudo da sua

dissertação.

...



5. Do PPGCF:

Assim que o Professor definir o

cronograma de sua disciplina,

a secretaria informará por e-

mail a todos os alunos para

que os interessados se

manifestem.

6. Isoladas:

Eventualmente, a secretaria

divulgará disciplinas isoladas

ministradas em outros cursos

de pós-graduação para que o

aluno, caso tenha interesse, se

matricule. Lembrando que,

nesse caso, o procedimento de

matrícula é feito diretamente

com o Programa responsável .

MATRÍCULA EM DISCIPLINAS



POR FIM...

Informamos que o sítio eletrônico do Programa de Pós-graduação em Ciências
Farmacêuticas é diariamente atualizado. Orientamos para que navegue por toda a sua
plataforma com o fim de conhecer um pouco mais sobre o curso de mestrado
acadêmico.

Ainda, as normas que regem a Pós-graduação são modificadas constantemente e o
PPGCF tem o cuidado de fornecer a você uma compilação da legislação mais
importante e atualizada.

Ademais, é imprescindível que você leia o nosso Regumento Interno. Tenha certeza de que
ele o conduzirá por um caminho sem incidentes até a obtenção do seu título de
mestre!

Acesse: http://www.ufjf.br/ppgcienciasfarmaceuticas/



NO MAIS...

Conte com a nossa equipe para maiores informações ou esclarecimento de dúvidas.

Assistente de pesquisa: Arlem Martins de Rezende

E-mail: ppg.cienciasfarmaceuticas@ufjf.edu.br

Telefone: (32)2102-3893 / Ramal 216

Assistente em Administração: Sullivan Ramos Moreira Andrade

E-mail: sullivan.ramos@ufjf.edu.br

Telefone: (32)2102-3893 / Ramal 217


