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LISTA DE DISCIPLINAS PARA ALUNOS DE MESTRADO E DOUTORADO 

PRIMEIRO SEMESTRE DE 2021 

 

 

Cronograma 

 

 

1. Inscrição em disciplinas: 17/04/2021 a 27/04/2021   

2. Alteração de inscrição em disciplinas (pelo próprio SIGA): 01/05/2021 a 04/05/2021 

3. Trancamento de inscrição (desistência de inscrição): 08/05/2021 a 11/05/2021 

 

ATENÇÃO: Para maiores informações, consultem o calendário oficial de 2021 disponível no 

site da PR2 

 

 a) Alunos da UFRJ externos ao Programa de Farmacologia e Química Medicinal também 

precisam realizar o pedido de inscrição online pelo SIGA. 

 b) Alunos externos à UFRJ que desejarem frequentar disciplinas na condição de ouvintes 

devem entrar em contato com a secretaria (posgradpfqm@gmail.com) solicitando a inscrição 

manual na disciplina desejada. O pedido e o contato do aluno serão repassados ao docente 

responsável, que entrará em contato.  

c) Alunos com o mínimo de créditos cursados que não quiserem fazer disciplinas no presente 

semestre devem se inscrever em disciplinas de vínculo: BMF708 – Dissertação de Mestrado 

ou BMF808 – Tese de Doutorado. Caso contrário, a matrícula é encerrada automaticamente 

pelo SIGA (se acontecer, entre em contato com a secretaria). 
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Disciplinas Obrigatórias do Mestrado 
 

BMF712 – Treinamento Didático I 

Responsável: Lucienne da Silva Lara 

Ementa: Treinamento didático dos alunos sob a supervisão de professor responsável e do 

orientador do aluno. Os alunos deverão participar de seminários e aulas práticas oferecidas aos 

estudantes de graduação e deverão preparar e ministrar uma aula teórica sob a supervisão do 

corpo docente do programa de farmacologia sobre um tema escolhido pelo coordenador.  A 

avaliação é feita por uma comissão de professores do PPGFQM. 

Carga Horária: 45 horas – 3 créditos 

Data: (a combinar – aguardar e-mail da professora) 

Turma: 423 

  

BMF717 – Jornal de Dados 

Ementa: O aluno deverá apresentar seminários sobre artigos científicos, assim como sobre 

dados experimentais pessoais, sendo orientado por diferentes professores do curso e julgado 

pelos professores presentes. 

Carga Horária: 45 horas – 3 créditos 

Código da Turma: 427 

 

BMF749 - Drug Develop Approval Process 

Responsável: François Germain Noël 

Ementa: The proposal of this discipline is to learn about the complex process of new medicine 

development and registration in a pleasant and iterative way. After a tutorial on the subject, 4-6 

students will play MeduMaZe, a board game that models the global drug development process 

from early nonclinical testing to government approval to market, with the professor being 

present for explanation when appropriate. This simulation includes key learning points about 

Early Discovery & Development; Development & Clinical Studies; Regulatory Review & 

Approval. The discipline will be offered in English, as part of the internationalization process of 

our Post-graduate Program. 

Carga Horária: 45h 

Data: de 12/05 até 09/06 

Dia: segundas e quartas-feiras 

Horário: 9:30-12:30 

Local: Remoto + sala bloco E  

Código da Turma: 421 
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Disciplinas Obrigatórias do Doutorado 
 

BMF812 – Treinamento Didático III (apenas para alunos prestes a defender – horário a 

combinar) 

Responsável: Lucienne da Silva Lara 

Ementa: Treinamento Didático dos alunos de Doutorado que deverão, sob a orientação e 

supervisão de professor responsável e do orientador, preparar e ministrar aulas teóricas e 

participar de seminários e aulas práticas em classe aplicados regularmente às disciplinas de 

graduação em farmacologia, oferecidos pela UFRJ. 

Carga Horária: 45 horas – 3 créditos 

Turma: 424 

 

Disciplinas Eletivas 
 

BMF708 – Pesquisa de Dissertação de Mestrado 

Ementa: Trabalho individual de pesquisa sob supervisão do orientador acadêmico. Obrigatória 

para alunos com créditos de disciplinas já concluídas. 

Carga Horária: 0 horas – 0 créditos 

Código da Turma: 429 

 

BMF777 – Química Medicinal 

Responsável: Prof. Eliezer Jesus de Lacerda Barreiro 

Ementa: A disciplina tratará sobre conceitos básicos e aplicações das proteínas-quinases como 

alvos no processo de descoberta e desenvolvimento de novos fármacos. 

Carga Horária: 45 horas – 3 créditos 

Data: de 06/05 a 26/08 

Dia: quintas-feiras 

Horário: 9:30h-12:00h 

Número de vagas: sem limites para o PPGFQM e 5 para alunos externos 

Local: Remoto 

Código da Turma: 426 

 

BMF808 – Pesquisa de Tese de Doutorado 

Ementa: Trabalho individual de pesquisa sob supervisão do orientador acadêmico. Cadeira 

obrigatória para alunos com créditos de disciplinas já concluídas e que pretendam apresentar 

Tese para obtenção de Diploma de Doutorado.  

Carga Horária: 0 horas – 0 créditos 

Código da Turma: 428 
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BMF724 – Métodos de Ensaios de Farmacologia Cardiovascular 

Responsável: Gisele Zapata Sudo 

Ementa: Metodologia da pesquisa de substâncias com potencialidade de ação no coração e 

vasos. Técnica de Langendorff, músculo papilar isolado, tensão isométrica em artéria e veia, 

registro de pressão arterial e eletrocardiograma in vivo, “skinned fiber” e registro de corrente. 

Carga horária: 45h – 3 créditos 

Data: de 20/7 a 24/8 

Dia: terças-feiras 

Horário: integral 

Local: Sala 11 – bloco J 

Código da Turma: 430 

 

BMF769 - Estrutura e Estereoquímica de Fármacos 

Responsável: Carlos A. Manssour Fraga 

Ementa: A disciplina visa introduzir os conceitos de estereoquímica e a compreensão das 

relações entre os fatores estruturais e a atividade biológica de fármacos, incluindo o estudo dos 

aspectos conformacionais envolvidos no reconhecimento molecular pelo biorreceptor alvo. 

Carga horária: 45h – 3 créditos 

Data: de 06/05 até 24/06 

Dia: quintas-feiras 

Horário: 13:00-16:00 

Local: Remoto 

Código da turma: 422 

 

BMF727 – Tópicos Especiais V: Biologia Redox 

Responsável: João Alfredo de Moraes e Manuella Lanzetti Daher de Deus 

Ementa: Biologia redox é uma disciplina que tem como foco o estudo dos processos de 

oxirredução considerando células, tecidos e órgãos. As etapas de formação de radicais livre, 

espécies reativas de oxigênio, espécies reativas de nitrogênio e do dano oxidativo são 

categoricamente abordadas e caracterizadas. A disciplina também examina a formação e 

caracterização de antioxidantes enzimáticos e não-enzimáticos, essenciais e não essenciais, além 

dos fatores de transcrição e mecanismos biológicos do controle destes sobre os oxidantes e vice-

versa – tanto em condições normais, quanto patológicas. Por último, são apresentadas diversas 

metodologias e ferramentas para o estudo da biologia redox, permitindo que o aluno identifique e 

escolha o melhor marcador potencialmente aplicável ao seu projeto de pesquisa. 
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Carga horária: 15h – 1 créditos 

Data: 26/05/2021 a 14/07/2021 

Dia: quintas-feiras 

Horário: 13:00-17:00 

Local: Remoto 

Código da turma: 431 

 

BMF750-BIOÉTICA, BIOSSEGURANÇA E BOAS PRÁTICAS COM ANIMAIS EM 

EXPERIMENTAÇÃO 

Responsável: Helena Lobo Borges, Gilda Angela Neves e outros 

Ementa: XXXXXX 

Carga horária: 30 horas (2 créditos) 

Data: 5-9 de abril, 12-15 de abril de 2021 

Dia: segunda a sexta 

Horário: 09 – 12 h 

Local: Remoto 

Código da turma: 432 

 

BMF741 - Química Biorgânica no Desenho e Ação de Fármacos 

Responsável: Floriano Paes Silva Junior 

Ementa: Esta disciplina objetiva introduzir alguns conceitos e técnicas modernas para o desenho 

de fármacos, utilizando química computacional como: QSAR, DOCKING e DINÂMICA 

MOLECULAR. 

Carga horária: 30h/2 

Data: 04/08 a 08/10 

Dia: segunda a sexta 

Horário: 14:00 - 17:00 

Local: FIOCRUZ/Remoto 

Código da turma: 533 

 

 

 


