
 

 

PROGRAMA DE PÓS-

GRADUAÇÃO 

EM CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS 

MESTRADO E DOUTORADO 

RECOMENDADOS PELA CAPES 
 

O Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas (PPGCF) da 

Universidade Federal de Alfenas (UNIFAL-MG) foi recomendado pela Capes, nível 

Mestrado, em 2005 e em 2012 teve a recomendação para criação do curso de 

Doutorado com conceito 4.  

A partir da criação do Doutorado, o Programa passou a ser estruturado em 

uma única área de concentração, denominada Ciências Farmacêuticas e portanto, 

concede o grau de Mestre ou Doutor em Ciências Farmacêuticas. 

OBJETIVOS 

 

O PPGCF da UNIFAL-MG tem como objetivos responder às demandas 

científico-tecnológicas da sociedade, gerar novos conhecimentos através da pesquisa 

científica na área das Ciências Farmacêuticas e formar profissionais qualificados para a 

atuação em atividades de ensino e pesquisa, desenvolvidas em locais tais como centros 

de pesquisa, universidades e indústrias.  

A abrangência do Programa visa qualificar profissionais para atuar em toda a 

cadeia produtiva dos fármacos e medicamentos, participando do esforço nacional pela 

ampliação do acesso a medicamentos pela população e contribuindo para a busca da 

autonomia do país na área farmacêutica.  

Estruturado em uma única área de concentração e quatro linhas de pesquisa, o 

PPGCF tem como foco principal, o estudo de novos fármacos e medicamentos como 

alternativas inovadoras para a solução de problemas terapêuticos. 

ÁREA DE CONCENTRAÇÃO 

 

Ciências Farmacêuticas 

 

LINHAS DE PESQUISA 

 

Obtenção e avaliação de produtos naturais e sintéticos de interesse farmacêutico 

Abrange a obtenção, identificação e avaliação de produtos de origem natural, semi-

sintética e sintética de interesse farmacêutico. 

 

Atividade biológica de produtos de interesse farmacêutico 

Abrange estudos biológicos relacionados às atividades farmacológicas de produtos de 

interesse farmacêutico, tanto de origem natural quanto sintética 

Desenvolvimento e avaliação de fármacos, medicamentos e correlatos 

Abrange o desenvolvimento e caracterização de novas formas farmacêuticas, o estudo 

de propriedades físicas, químicas e físico-químicas de fármacos e medicamentos e o 

desenvolvimento de métodos de controle de qualidade de fármacos e medicamentos 

 

Toxicologia e análise toxicológica 

Abrange a monitorização terapêutica, análises toxicológicas em matrizes biológicas e 

não biológicas e o desenvolvimento de metodologias analíticas e técnicas de preparo de 

amostras. 

 

REGIME E DURAÇÃO 

 

Os cursos de mestrado e de doutorado têm regime integral e a duração média de 24 e 

48 meses, respectivamente. 

PESQUISA E ORIENTADORES 

 

O discente, no ato da inscrição, deve fazer opção por 3 orientadores, em ordem de 

interesse na linha de pesquisa. A lista dos orientadores e linhas de pesquisa estão 

disponíveis no site: http://www.unifal-mg.edu.br/ppgcfarmaceuticas/pt-br/node/6 

O discente deve preparar e defender, ao final do curso, uma dissertação ou uma tese, 

baseada em pesquisa original sob a supervisão do orientador.  

 

SELEÇÃO E INSCRIÇÃO 

 

A seleção é realizada semestralmente e todas as informações referentes às inscrições e 

ao processo de seleção poderão ser obtidas no edital específico disponibilizado no site: 

http://www.unifal-mg.edu.br/ppgcfarmaceuticas/ 

CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 

Nível Mestrado 

a) prova escrita de conhecimentos específicos em Ciências Farmacêuticas, em caráter 

eliminatório e classificatório, de acordo com programa e bibliografia definidos em edital 

de seleção; 

b) análise do currículo Lattes (ou curriculum vitae para estrangeiros) documentado  

Nível Doutorado 

a) Defesa do pré-projeto de pesquisa, em caráter eliminatório e classificatório  

b) Análise do currículo Lattes (ou curriculum vitae para estrangeiros) documentado, em 

caráter classificatório 

Outras informações referentes aos critérios de seleção poderão ser obtidas no edital de 

seleção, disponibilizado no site: http://www.unifal-mg.edu.br/ppgcfarmaceuticas/, 

semestralmente. 

 

MATRÍCULA 

 

Realizada a seleção, o candidato aprovado/classificado deverá efetuar a matrícula em 

disciplinas do semestre vigente no Departamento de Registros Gerais e Controle 

Acadêmico - DRGCA, em data a ser divulgada. 

Todas as informações referentes a matrícula poderão ser obtidas no edital disponível no 

site, pelo e-mail: http://www.unifal-mg.edu.br/ppgcfarmaceuticas/pt-br/node/11 ou pelo 

telefone (35) 3701-9266 

 

BOLSAS 

 

A CAPES, a FAPEMIG e Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da UNIFAL-MG 

concedem bolsas de estudos ao Programa. A aprovação do candidato no curso não 

implica na concessão automática de bolsa.  

 

 

 

INFORMAÇÕES ADICIONAIS  

 

UNIFAL-MG 

Rua Gabriel Monteiro da Silva, 700  

Alfenas-MG - 37130-001 

 

Secretaria do Programa de Pós-graduação em Ciências Farmacêuticas -  Sala D-408 

Fone: (35) 3701 9266 

Horário de atendimento externo:  14h às 16h30 de segunda à sexta-feira. 

email:   ppgcf@unifal-mg.edu.br 

 

Home page: http://www.unifal-mg.edu.br/ppgcfarmaceuticas/ 

 

A CIDADE DE ALFENAS  

 

A Universidade Federal de Alfenas, UNIFAL-MG, antiga Efoa/Ceufe está localizada na 

cidade de Alfenas, no Sul do estado de Minas Gerais. Alfenas e possui localização 

estratégica em relação às cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, 

Campinas e Ribeirão Preto.  

 

http://www.alfenas.mg.gov.br 
 

LOCALIZAÇÃO DE ALFENAS 
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