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FORMULÁRIO PARA PROJETO DE PESQUISA E EXTENSÃO 

DADOS DO PROJETO 

Título do Projeto: Liga Acadêmica de Ciências Farmacêuticas - LACIF 

Pesquisa (X)           Extensão (X)           Liga (X) Nº Registro: 

Vigência do Projeto (início e término): O projeto iniciará suas atividades a partir da apreciação pela UNINASSAU, 

com a validade de 1 (um) ano e convocação de um novo edital para a entrada de novos membros, permanência ou 

recolocação dos mesmos. 

Curso: Farmácia 

C/h semanal dedicada ao projeto: 4H/A 

Telefone: (  ) Celular: (88)9 8164-4218 

E-mail institucional: ligalacif.uninassau@gmail.com 

 

COORDENADOR(A) DO PROJETO 

Professor(a) Coordenador(a): Julia Duarte Bezerra 

RG: CPF: 

Titulação Máxima:  

Regime de Trabalho na Instituição: 

 

 

DEMAIS ENVOLVIDOS 

Nome Completo Matrícula Curso Categoria* Função no Projeto** 
Carga Horária 

Semanal 

Rafael Marinho Basto 37019297 Farmácia Discente Colaborador 4h 

Laynara Palacio Silva 37019258 Farmácia Discente Colaborador 4h 

Julia Adriah Freire Boa 

Sorte 
37020921 Farmácia Discente Colaborador 4h 

Micaela Barros Tavares 37019132 Farmácia Discente Colaborador 4h 

Maria Ianny Morais Borges 37006305 Farmácia Discente Colaborador 4h 

*Discente; Funcionário; Comunidade Externa; 

**Colaborador; Auxiliar Técnico; Aluno Bolsista; Aluno Voluntário 

 

Palavras-chave (4): FARMÁCIA; CALOUROS; CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS; 

ASSISTÊNCIA. 
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OBJETIVOS 

 

Geral: A Liga Acadêmica de Ciências Farmacêuticas – LACIF possui como objetivo, difundir conhecimentos 

sobre as diversas especialidades farmacêuticas com ênfase no ensino, na pesquisa e na extensão, auxiliando os 

acadêmicos a conhecerem e se aprofundarem com as possíveis áreas de atuação e praticando ações para a 

comunidade com apoio e assistência farmacêutica. 

Específicos: 

 Aprofundar os conhecimentos teóricos dos acadêmicos acerca das especialidades farmacêuticas; 

 Desenvolver iniciativas que possam promover o bem-estar e o cuidado com a comunidade acadêmica 

e da sociedade civil de maneira geral; 

 Identificar temas de interesse que possam ser objetivados para a realização de reflexão por parte dos 

integrantes da liga, para a promoção de eventos e atividades que possam ajudar outros acadêmicos em 

sua especialização; 

 Favorecer uma articulação entre discentes, docentes e público alvo do projeto; 

 Explorar a visibilidade da importância de cada área de atuação da profissão farmacêutica; 

 Amplificar o conhecimento, interesse e autonomia do estudante em relação aos temas propostos; 

 Desenvolver discussões acadêmicas e atividades práticas que possibilitem uma sólida formação dos 

ligantes nas diferentes especializações; 

 Incentivar os alunos calouros a conhecerem e preencherem um currículo composto ainda dentro do 

ambiente acadêmico, ressaltando a importância da participação em ligas e projetos de extensão; 

 Recepcionar calouros e fazer as apresentações sobre os projetos existentes na UNINASSAU e tirar 

dúvidas sobre todos os serviços prestados, além de incentivá-los a buscar esses serviços; 

 Gerar grupos de discussões, palestras, cursos relacionados aos interesses e temas pertinentes à liga. 

 

JUSTIFICATIVA 

O projeto justifica-se por modo de sua relevância social, tanto no meio acadêmico quanto fora dele, visto que 

todas as ciências farmacêuticas devem ser valorizadas, respeitadas e comentadas, para os alunos terem 

conhecimento de suas possíveis áreas de atuação desde o momento de seu ingresso no curso, e para a sociedade 

ter a consciência de buscar o profissional farmacêutico como profissional capacitado para atenção e assistência 

na saúde. Portanto, o projeto busca a disseminação de tal conhecimento para a comunidade acadêmica e civil 

de forma geral diante das temáticas relevantes no universo da farmácia, os participantes do projeto serão agentes 

ativos que possuem conhecimento para colaborar com a comunidade de forma ativa e passiva na melhoria do 

cuidado em saúde da população. Destarte, a disseminação de ideias e troca de conversas entre os participantes 

sobre as temáticas será de extrema importância para a melhor compreensão da importância das especializações 

farmacêuticas e seu cuidado com a saúde da população, para que desse modo, pacientes venham a buscar ajuda 

em serviços de saúde especializados minimizando os efeitos negativos das enfermidades e enxergando o serviço 

de atenção farmacêutica de forma ampla e referenciada. 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA (atualizada) 

    A profissão Farmacêutica tem passado por grandes transformações ao longo dos anos. Aquele profissional 

que cuidava apenas dos medicamentos e da saúde de pacientes que necessitavam de suas formulas obtinha um 

lugar de destaque na sociedade, No entanto, com o avanço da revolução industrial e o alto desenvolvimento das 

medicações em larga escala, esse profissional veio perdendo reconhecimento nessa área e sendo direcionado a 

outras especialização. Porém, hodiernamente, faz-se necessário a atuação desse profissional no cuidado com o 

paciente através da educação, principalmente na campanha contra o uso irracional de medicamentos, esse 

evento, proporciona a ressignificação desse profissional na área assistencial. Por isso, dentro da grade curricular 

do curso de graduação em Farmácia é necessário uma formação generalista e as disciplinas que tratam da 
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inserção de temas relacionados a Atenção e Assistência Farmacêutica têm por objetivo preparar os acadêmicos 

para se tornarem profissionais que não cuidam apenas dos medicamentos, mas também do próprio indivíduo.  

    Existem 138 áreas de atuação na profissão farmacêutica. Essas especialidades, segundo o Conselho Federal 

de Farmácia, são divididas em 10 linhas de atuação: alimentos, análises clínico-laboratoriais, educação, 

farmácia, farmácia hospitalar e clínica, farmácia industrial, gestão, práticas integrativas e complementares, 

saúde pública e toxicologia, torna-se muito importante o conhecimento e aprofundamento nas diferentes áreas 

desde o início da vida acadêmica, principalmente com os calouros da universidade para auxiliar na adaptação. 

    Os calouros, nem sempre preparados para a transição do ensino médio para o superior, costumam apresentar 

estresse relacionado com a nova fase de aprendizado, fazendo com que se sintam incapazes consigo mesmos e 

insatisfeitos com a instituição. O apoio aos calouros nesse período, auxilia na criação de vínculos mais sólidos 

com a instituição.  

 

META DE PRODUÇÃO ACADÊMICA 

Por meio deste projeto, a LACIF pretende realizar, a busca através da inserção dos discentes do curso de 

Farmácia, a produção e disseminação de conhecimentos concernentes às ciências farmacêuticas de maneira 

abrangente, com intuito de promover esclarecimento e conhecimento teórico e prático que sejam capazes de 

capacitar futuros atuantes das diferentes áreas de atuação da profissão. Utilizando os materiais encontrados 

desenvolver futuras publicações em eventos e periódicos, o que comprova a veracidade dos fatos apresentados. 

Podendo se tornar futuras fontes de pesquisa, consolidado os objetivos da liga. 

Dessa forma, foram criadas metas de produção acadêmica: 

 A produção de um artigo científico para publicação; 

 A realização de, ao menos, duas ações de extensão semestrais; 

 Elaborar e entregar relatorias ao fim de cada ação realizada pela liga; 

 Realizar apresentações de trabalhos científicos relacionados a liga em eventos; 

 A participação de atividades de ensino na saúde, a exemplo de iniciação científica, eventos científicos 

na área da saúde bem como áreas afins; 

 Realizar aulas e reuniões relacionadas a temática; 

 Estimular a produção do trabalho em grupo; 

 Atendimento à população nos aspectos de atenção e assistência farmacêutica, colocando em prática os 

conhecimentos adquiridos. 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

Possuindo o aceite do projeto, os resultados serão avaliados pela desenvoltura do mesmo, como a participação 

do público alvo e a maneira que as atividades serão realizadas. Durante as atividades em campo prático e nos 

registros diários de campos acadêmicos, as atividades devem estimular o grupo operativo à promoção de novos 

conhecimentos e alinhamento das escolha profissional relacionada às ciências farmacêuticas. 

Vale também ressaltar o alto impacto que a aceitação do projeto trará tanto em meio social, de forma que os 

docentes e os discentes envoltos no projeto poderão agir como agentes em prol da saúde através da atenção e 

da assistência farmacêutica para a população. Destaca-se também o impacto científico que o advento trará, 

novas pesquisas poderão ser desenvolvidas e com isso, um aprofundamento maior no conhecimento no meio 

acadêmico e contribuindo para formações de profissionais mais dedicados e mais envolvidos em sua escolha 

profissional desde os primeiros semestres do curso. A instituição também sairá beneficiada com a 

implementação deste projeto, considerando que irá contribuir de forma ativa com a formação de profissionais 

dotados de alto conhecimento teórico e técnico adequados para atender pacientes com a melhor atenção e 

cuidado e mais capacitados para o mercado de trabalho. 

 

METODOLOGIA 

A LACIF – Liga Acadêmica de Ciências Farmacêuticas, trata-se de um projeto de extensão a ser submetido à 

aprovação pelo Centro Universitário Maurício de Nassau – UNINASSAU; caso aprovado, terá como sede das 

suas atividades a citada universidade, localizada no bairro São Miguel, no município de Juazeiro do Norte-CE. 

Outrossim, as atividades ocorrerão duas vezes por semana, com duração de 2 (duas) horas e por um período 

correspondente a um ano, com exceção de férias e feriados. Ademais, o aprofundamento acerca da temática: 
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ciências farmacêuticas, se dará por meio de palestras, seminários, mini cursos, simpósios, mesas-redondas, 

realização de pesquisa de campo, revisões de literatura, desenvolvimento de ações do tipo pesquisa-ação e 

intervenções comunitárias e outros instrumentos de construção do aprendizado, visando esclarecimento e 

valorização social de todas as áreas de atuação farmacêuticas. Nesse ínterim, a cronologia dos encontros 

semanais, bem como falas, alterações, resultados e considerações serão registrados em cadernos e ata, que 

servem de base para aprimoramento de conhecimento dos integrantes e produção dos artigos. Os acadêmicos 

participarão plenamente das atividades efetivas da liga tanto como ouvintes como coordenadores, 

desempenhando com veemência suas atribuições. 

 

REFERÊNCIAS 

SENHORIN, Gisele Zanetti. A ASSISTÊNCIA E A ATENÇÃO FARMACÊUTICA COMO 

INSTRUMENTOS DE FORMAÇÃO DE FARMACÊUTICOS EDUCADORES. Orientador: Profa. Dra. 

Daniela Martí Barros. 2011. Dissertação (Pós Graduação em Educação em Ciências: Química da Vida 

e Saúde) - Universidade Federal do Rio Grande, [S. l.], 2011. 

 

ARAÚJO, Alexandra. O que é um indicativo de sucesso para sua instituição também é visto como 

um indicativo de sucesso para seu estudante?. In: LINKED.IN. Movva. Como a dificuldade de 

adaptação dos calouros pode afetar os resultados da instituição de ensino. [S. l.], 26 out. 2022. 

Disponível em: https://pt.linkedin.com. Acesso em: 23 nov. 2022. 
 

CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA. Walter da Silva Jorge João. RESOLUÇÃO Nº 572 DE 25 DE 

ABRIL DE 2013. Dispõe sobre a regulamentação das especialidades farmacêuticas, por linhas de 

atuação. [S. l.], 25 abr. 2013. Disponível em: https://www.cff.org.br/pagina.php?id=14. Acesso em: 23 

nov. 2022. 

 

PÚBLICO ALVO (exclusivo para extensão) 

A população alvo deste projeto deverá ser composta pelos discentes do curso de Farmácia da UNINASSAU, 

docentes, população civil geral, usuários de serviços públicos de saúde e pessoas e profissionais interessados 

em qualquer especialidade farmacêutica. 

 

CRONOGRAMA 

ATIVIDADES 

Meses do Ano 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Criação do Projeto           X  

Submissão do Projeto à UNINASSAU           X  

Edital para novos integrantes X            

Transmissões de conhecimento através 

de palestra I 
  X          

Transmissões de conhecimento através 

de palestra II 
   X         

Troca de experiências através de roda 

de conversa I 
    X        

Troca de experiências através de roda 

de conversa II 
     X       

Preparação de manuscrito para eventos 

científicos 
      X      

Realização de Workshops        X     

Realização de oficinas de capacitações         X    

Submissão de trabalhos sobre a liga em 

evento científico 
         X   
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Elaboração de relatório final           X  

 

FONTES DE FINANCIAMENTO 

O projeto deverá ser financiado de forma integral por seus colaboradores, tendo como fonte de renda eventos 

que serão realizados para a comunidade acadêmica e também renda própria. 

 

ORÇAMENTO 

Especificação (Material Permanente e de Consumo) Valor Unitário (R$) Valor Total (R$) 

Xerox e Impressões ------------------------ ---------------------------- 

 

NECESSIDADE DE INFRA-ESTRUTURA 

Local Previsão de Datas Material Necessário 

Sala de Aula ------------------------ ---------------------------- 

 

PARECER DO CEP/ CEUA (exclusivo para pesquisas envolvendo seres humanos/ animais) 

 

 

PARECER DA COORDENADORIA DO CURSO DE FARMÁCIA 

Parecer: Justificativa 

Projeto aprovado em:  

Projeto Reprovado em:  

 

ANEXOS: 

Currículo Lattes do(a) Professor(a) Coordenador(a) Recebido em: 

Currículo Lattes dos demais envolvidos Recebido em: 

Termos de Responsabilidade dos demais envolvidos Recebido em: 

 


