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Proposta de Atividades Virtuais – Ações COVID-19 
3º período Integral 

 
Nome da Disciplina ou Módulo: FARMACOTÉCNICA, TECNOLOGIA DE MEDICAMENTOS E COSMÉTICOS I      
Código da Disciplina ou Módulo:  CGF2029 

CARGA HORÁRIA TOTAL DE CADA PROFESSOR: 

Prof.ª Dr.ª  Fabiana Testa Moura Vicentini 6h Teórica 

Prof.ª Dr.ª Maria Vitória Lopes Badra Bentley 6h Teórica 

Prof. Dr. Osvaldo de Freitas 4h Teórica 

Prof.ª Dr.ª Renata Fonseca Vianna Lopez 6h Teórica 

     

Data Objetivo da Aula Conteúdos Turma Professor Ministrante Atividade Didática* CH 

30/04/2020 
Conceituar os alunos sobre a 

definição, importância e objetivos 
dos estudos farmacotécnicos 

Conceitos gerais de 
farmacotécnica 

- 
Prof. Dr.  

Osvaldo de Freitas 

Aula Teórica- disponibilizada em 
apresentação no Power Point com 

conteúdo explicativo 

 

2h 

07/05/2020 

Explicar a relevância dos estudos 
de pré-formulação no tocante ao 
desenvolvimento de formulações, 

criando conexões com os conceitos 
de físico-química aprendidos 

previamente 

Pré-formulação - 
Prof.ª Dr.ª  

Fabiana Testa Moura Vicentini 

Aula Teórica- disponibilizada em 
apresentação no Power Point com 

conteúdo explicativo 
Exercícios encaminhados por e-mail 
e com prazo para retorno ao docente 

antes da próxima aula. 
 

Esclarecimentos de dúvidas via chat 
(e-disciplinas) sobre o conteúdo 

disponibilizado na aula teórica on-line 
da semana anterior, bem como dos 

exercícios. 

2h 
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14/05/2020 

Vias de administração oral e bucal 
e correlação com a anatomia e 

fisiologia dos tecidos envolvidos. 
Apresentação das formas 

farmacêuticas relacionadas 

Vias de administração 
oral e bucal 

- 
Prof. Dr.  

Osvaldo de Freitas 

Aula Teórica- disponibilizada em 
apresentação no Power Point com 

conteúdo explicativo 
Exercícios encaminhados por e-mail 
e com prazo para retorno ao docente 

antes da próxima aula. 
 

Esclarecimentos de dúvidas via chat 
(e-disciplinas) sobre o conteúdo 

disponibilizado na aula teórica on-line 
da semana anterior, bem como dos 

exercícios. 

2h 

21/05/2020 

Via de administração ocular e 
correlação com a anatomia e 

fisiologia dos tecidos envolvidos. 
Apresentação das formas 

farmacêuticas relacionadas 

Via de administração 
ocular 

- 
Prof.ª Dr.ª  

Renata Fonseca Vianna Lopez 

Aula Teórica- disponibilizada em 
apresentação no Power Point com 

conteúdo explicativo 
Exercícios encaminhados por e-mail 
e com prazo para retorno ao docente 

antes da próxima aula. 
 

Esclarecimentos de dúvidas via chat 

(e-disciplinas) sobre o conteúdo 
disponibilizado na aula teórica on-line 
da semana anterior, bem como dos 

exercícios. 

2h 

28/05/2020 

Vias de administração retal e 
vaginal e correlação com a 

anatomia e fisiologia dos tecidos 
envolvidos. Apresentação das 

formas farmacêuticas relacionadas 

Vias de administração 
retal e vaginal 

- 
Prof.ª Dr.ª  

Renata Fonseca Vianna Lopez 

Aula Teórica- disponibilizada em 
apresentação no Power Point com 

conteúdo explicativo 
Exercícios encaminhados por e-mail 
e com prazo para retorno ao docente 

antes da próxima aula. 
 

Esclarecimentos de dúvidas via chat 

(e-disciplinas) sobre o conteúdo 
disponibilizado na aula teórica on-line 
da semana anterior, bem como dos 

exercícios. 

2h 
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04/06/2020 

Vias de administração que ocorrem 
na/através da pele e anexos 
cutâneos e correlação com a 

anatomia e fisiologia dos tecidos 
envolvidos. Apresentação das 

formas farmacêuticas relacionadas. 

 
Vias de administração 

através da pele e 
anexos cutâneos 

 

- 

 
Prof.ª Dr.ª  

Maria Vitória Lopes Badra 
Bentley 

Aula Teórica- disponibilizada em 
apresentação no Power Point com 

conteúdo explicativo. 
 

Exercícios encaminhados por e-mail 
e com prazo para retorno ao docente 

antes da próxima aula. 
 

Esclarecimentos de dúvidas via chat 

(e-disciplinas) sobre o conteúdo 
disponibilizado na aula teórica on-line 
da semana anterior, bem como dos 

exercícios. 

2h 

06/06/2019 

Vias de administração parenterais e 
correlação com a anatomia e 

fisiologia dos tecidos envolvidos. 
Apresentação das formas 

farmacêuticas relacionadas 

Vias de administração 
parenterais 

- 
Prof.ª Dr.ª  

Maria Vitória Lopes Badra 
Bentley 

Aula Teórica- disponibilizada em 
apresentação no Power Point com 

conteúdo explicativo. 
 

Exercícios encaminhados por e-mail 
e com prazo para retorno ao docente 

antes da próxima aula. 
 

Esclarecimentos de dúvidas via chat 
(e-disciplinas) sobre o conteúdo 

disponibilizado na aula teórica on-line 
da semana anterior, bem como dos 

exercícios. 

2h 

11/06/2020 FERIADO Corpus Christis - - - - - 

18/06/2020 

Vias de administração nasal e 
pulmonar e correlação com a 

anatomia e fisiologia dos tecidos 
envolvidos. Apresentação das 

formas farmacêuticas relacionadas 

Vias de administração 
nasal e pulmonar 

- 
Prof.ª Dr.ª  

Fabiana Testa Moura Vicentini 

Aula Teórica- disponibilizada em 
apresentação no Power Point com 

conteúdo explicativo. 
 

Exercícios encaminhados por e-mail 
e com prazo para retorno ao docente 

antes da próxima aula. 
 

Esclarecimentos de dúvidas via chat 
(e-disciplinas) sobre o conteúdo 

disponibilizado na aula teórica on-line 
da semana anterior, bem como dos 

exercícios. 

2h 
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25/06/2020 

Avaliação Temática envolvendo 
todo o conteúdo tendo como 
proposta medicamentos do 

mercado e suas diferentes formas 
de apresentação e indicações 

terapêuticas. A multi e 
interdisciplinaridade serão 

trabalhadas com os estudantes. 

- - 

Profs. Osvaldo de Freitas, 
Fabiana Testa Moura 

Vicentini, Maria Vitória Lopes 
Badra Bentley e Renata 
Fonseca Vianna Lopez 

Neste dia será feito um chat (e-
disciplina, Google meeting ou Zoom 

meeting), quando os docentes 
apresentarão a proposta do trabalho, 
as diretrizes e recomendações para 

os estudantes. 
 

O trabalho deve ser realizado 
individualmente e ser enviado em 
data específica aos docentes por 

meio de formulário próprio na 
plataforma Google.  

2h 

02/07/2020 Avaliação Temática - - 

Profs. Osvaldo de Freitas, 
Fabiana Testa Moura 

Vicentini, Maria Vitória Lopes 
Badra Bentley e Renata 
Fonseca Vianna Lopez 

Entrega da Avaliação Temática 
 
 

 

*Tipos de Atividades Disponível no Anexo I da Deliberação CG nº23/2017 

 

Ribeirão Preto, 31 de março de 2020. 

 
 
 

Maria Vitória Lopes Badra Bentley 

 


