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UNIVERSIDADE FEDERAL DO CAERÁ 

FACULDADE DE MEDICINA  
DEPARTAMENTO DE FISIOLOGIA E FARMACOLOGIA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FARMACOLOGIA CLÍNICA 
MESTRADO PROFISSIONAL 

 
 

EDITAL Nº 01/2022 
 

CRONOGRAMA DAS APRESENTAÇÕES DA PRIMEIRA E SEGUNDA ETAPA: 
EXPOSIÇÃO, ARGUIÇÃO ORAL DO PROJETO DE PESQUISA E AVALIAÇÃO DO 

CURRICULUM VITAE 
 

Em atenção ao item 5 do Edital 01/2022 no que se refere aos procedimentos de 

Apresentação e Defesa de Projeto de Pesquisa, a etapa de avaliação de projetos se 

dará por meio presencial, na sala de reunião da Unifac no Núcleo de Pesquisa e 

Desenvolvimento de Medicamentos (NPDM) Programa de Pós-Graduação em 

Farmacologia Clínica – Mestrado Profissional (PPGFMP), situado na Rua Cel. Nunes 

de Melo, 1000 - 2° andar – Rodolfo Teófilo. CEP: 60430-275, Fortaleza – Ceará. 

 
Horário: Os candidatos devem estar presentes com antecedência mínima de trinta 
minutos em relação ao horário fixado para o seu início, portando documento de 
identificação com foto. 

 
Segunda-feira (25/07) – Início 09:00h 

 
Número de Inscrição 

103170 
102834 
102833 
103158 
103166 

 
Segunda-feira (25/07) – Início 13:30h 

 
Número de Inscrição 

103169 
103164 

 
 

 
A apresentação do projeto de pesquisa deve ser realizada em até 15 min. Após a 

apresentação, ocorrerá a defesa (arguição) baseada nos seguintes critérios de 

avaliação:  

1) Na apresentação: Clareza na delimitação do tema, qualidade dos slides, 

cumprimento do tempo estabelecido, metodologia e o referencial teórico 

apresentado (3,0 pontos); 
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2) No projeto: Clareza na delimitação do tema, na formulação do objeto e da 

relevância da pesquisa para a área de estudo; coerência na relação entre as 

questões norteadoras, os objetivos traçados, a metodologia e o referencial 

teórico apresentado. Aspectos linguístico-formais de organização textual e 

normalização ABNT (4,0 pontos); 

3) Na defesa pelo candidato: Articulação, capacidade argumentativa e 

sistematização das ideias. Domínio do conteúdo e fundamentação 

epistemológica; aspectos teórico-metodológicos do Projeto de Pesquisa (3,0 

pontos). 
 

Fortaleza, 18 de julho de 2022 
 
 

 
___________________________________________________________ 

Profa. Dra. Raquel Carvalho Montenegro 
Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Farmacologia Clínica 

Mestrado Profissional  
 


