


Tópicos abordados

• Processos Farmacocinéticos e determinação de regimes posológicos
• Biofarmácia
• Princípios de Modelagem Matemática aplicados a Farmacologia
• Abordagem Farmacocinética/Farmacodinâmica Populacional
• Otimização de tratamentos para populações especiais

**Ênfase no uso do software Monolix® (LIXOFT)
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Objetivo

Difundir os princípios da Farmacologia 
Quantitativa como ferramenta para o 
aprimoramento da prática clínica, do 

processo de descoberta e desenvolvimento 
de novos fármacos ou desenvolvimento de 

formulações no âmbito humano e 
veterinário.



Público:

Alunos de Graduação, pós-
graduação e profissionais de 
diferentes cursos que tenham a 
farmacologia e a modelagem 
matemática como interesse.
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Datas importantes:

10 a 20 de fevereiro: Período de inscrições 
(online)

21 de fevereiro: Divulgação dos alunos 
selecionados

02 a 06 de março: I Escola de Verão em 
Farmacologia Quantitativa na UNIPAMPA, 
campus Uruguaiana



Inscrições

A Inscrição será realizada através do
preenchimento de um formulário eletrônico
(disponível em breve). Neste formulário você
deverá anexar uma carta que contenha uma
breve descrição de sua experiência profissional
e acadêmica e também descreva como a sua
participação na I Escola de Verão em
Farmacologia impactará na sua formação
acadêmica e profissional.

Caso o número de inscritos exceda o número de vagas (12), será analisado o conteúdo 
da carta e o currículo lattes dos inscritos.

Será fornecido certificado de 40 horas de curso (Frequência ≥85%)

Valor: R$ 15,00
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Atenção! 

O curso será teórico-
prático, baseado no uso de 
softwares específicos em 
farmacologia quantitativa. 

Cada aluno deverá fazer 
uso de seu próprio 
notebook.
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Horários: 

 Manhã: 8:30-11:30hs

 Tarde: 14:00-18:00hs

*Na segunda-feira, dia 02/03, o início será as 10:00.

* Na sexta-feira, dia 06/03, o curso será somente pela 
manhã

*Na quinta-feira, dia 05/03 (noite), haverá a festa de 
confraternização entre os participantes

(os horários podem ser alterados conforme a disponibilidade de ônibus)
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Organização:

Laboratório de Farmacologia (LABFAR) da UNIPAMPA

Apoio: Patrocínio:
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Informações e novidades:

Facebook: @farmacomundo

Instagram: @labfar.unipampa

Email: sandrahaas@unipampa.edu.br
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