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UEZO promove a 4ª Jornada de 

Ciências Farmacêuticas 

Número 59 - 01 a 07 de junho de 2015

INFORMATIVO UEZO 
Fundação Centro Universitário Estadual da Zona Oeste 

Instituição do Governo do Estado, vinculada à 
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação

A UEZO promoveu sua 4ª Jornada de 
Ciências Farmacêuticas. O evento teve o 
objetivo de fortalecer a integração acadêmica, 
através de palestras com profissionais 
renomados que exercem funções nas áreas 
de atuação do farmacêutico e do tecnólogo 
em produção de fármacos, possibilitando aos 
participantes, dessa forma, a renovação do 
conhecimento em temas diferentes e 
específicos.

Na cerimônia de abertura da Jornada, o Vice-
reitor, João Bosco de Salles, elogiou a 
iniciativa.

- É um evento muito emocionante, porque vejo 
nessa juventude um público bastante jovem e 
muito motivado. Nos eventos anteriores, já 
percebemos isso, a forte participação desse 

grupo e tivemos jornadas muito ricas e creio 
que esta seguirá o mesmo caminho das 
anteriores, afirmou o Vice-reitor.

Também compuseram a mesa de abertura do 
evento a Pró-reitora de Pesquisa e Pós-
Graduação, profa. dra. Maria Cristina de Assis, 
a coordenadora da Jornada, profa. dra. Jamila 
Perini, o vice-diretor da Unidade Universitária 
de Farmácia, prof. dr. Marco Antonio Motta e a 
discente Karina Baptista.

A Jornada durou três dias. Além de palestras 
com especialistas, o evento também contou 
com a apresentação oral de alunos e uma 
mesa redonda no encerramento. Os melhores 
trabalhos apresentados foram premiados. Ao 
longo da Jornada, brindes foram sorteados 
entre os participantes. 

Cerimônia de abertura

Profa. Jamila Perini e aluna entregam certificado a 
Guilherme Suarez-Kurtz

Prof. Marco Antonio Motta e aluna entregam certificado à 
Ursula Hilles

Prof. Arnaldo Couto e aluno entregam certificado à 
Maria Hermoso

Profa. Catharina Fingolo e aluna entregam certificado a 
Davyson de Lima Moreira

Fotos: ASCOM UEZO

Veja mais fotos da Jornada no site 
www.uezo.rj.gov.br/IV-jornada-farmacia.htm


