
CRONOGRAMA DE AULAS SEMESTRE 2019-2 - Mestrado Profissional em Farmacologia (MP-FMC) da UFSC 
 

Data 8:00 – 12:00 h 13:30 – 17:30 h 
02/08 Apresentação/discussão de cada um dos projetos de mestrado (Leandro/Beth/Daniel/J. Eduardo/Alcíbia) 

09/08 PSF: Introdução à neuropsicofarmacologia (Leandro) SCV: Farmacologia da hemostasia: anticoagulantes, trombolíticos e 
antiagregantes plaquetários (J. Eduardo) 

16/08 PSF: Bases farmacológicas dos transtornos da ansiedade/estresse 
(Leandro) 

SCV: Aspectos fisiológicos e regulação da função cardíaca. Fármacos com 
ação no coração. (Beth) 

23/08 PSF: Farmacologia dos transtornos afetivos (Thereza) Aspectos fisiológicos e regulação do sistema vascular. Fármacos com 
ação sobre vasos. (Jamil) 

30/08 Evento em comemoração aos 10 anos do MP-FMC SCV: Dislipidemias, abordagens farmacológicas e risco para novas 
doenças cardiovasculares (Daniel) 

06/09 FID: Farmacologia do diabetes (Yara) SCV: Modelos experimentais em farmacologia cardiovascular.  
(J. Eduardo/Daniel) 

13/09 PSF: Farmacologia das doenças neurodegenerativas (Rui) FSR: Farmacologia das doenças do trato respiratório (Helena) 
20/09 FID: Farmacologia das disfunções da tireóide e contracepção (Yara) PSF: Farmacologia do abuso/dependência de substâncias (Tadeu) 
27/09 SCV: Avaliação – seminários (Beth/Daniel/J. Eduardo/Jamil) SCV: Avaliação – seminários (Beth/Daniel/J. Eduardo/Jamil) 

04/10 FID: Farmacologia da inflamação (C. Rogério) FTG: Farmacologia do trato gastrointestinal (J. Eduardo) 

11/10 FID: Farmacologia da dor (C. Rogério) FTG e FSR: Avaliação – seminários (J. Eduardo/Helena) 
18/10 PSF: Avaliação – seminários (Leandro/Tadeu/Rui/Thereza) PSF: Avaliação – seminários (Leandro/Tadeu/Rui/Thereza) 
25/10 QIP/FAN: Antivirais (Yara) FID: Modelos experimentais para o estudo de analgésicos e anti-

inflamatórios (C.Rogério) 
01/11 FID: Atividade de avaliação do módulo anti-inflamatórios e 

analgésicos (C. Rogério/Juliano) 
FID: Atividade de avaliação do módulo anti-inflamatórios e analgésicos 
(C. Rogério/Juliano) 

08/11 QIP/FAN: Farmacologia dos antineoplásicos (Alfeu) QIP/FAN: Princípios Farmacológicos dos Antibacterianos – Parte I 
(Anicleto) 

15/11 Feriado nacional Feriado nacional 
22/11 QIP/FAN: Farmacologia dos antineoplásicos (Alfeu) QIP/FAN: Princípios Farmacológicos dos Antibacterianos – Parte II 

(Anicleto) 
Legenda: PSF = Psicofarmacologia (MPF3100011); SCV = Farmacologia do sistema nervoso autônomo, cardiovascular e renal (FMC310005); FID = 
Farmacologia da inflamação e dor (MPF310003); FSR = Farmacologia do sistema respiratório (MPF310007); FTG =  Farmacologia do sistema gastrointestinal 
(MPF310006); QIP = Quimioterapia das infecções e parasitismos (MPF310013); FAN = Farmacologia das neoplasias (MPF310004). 


