
 

                                       

 

 

Estudante de farmácia com boa capacidade de comunicação com os pacientes e profissionais da 

saúde, dedicada a buscar conhecimentos em sua área, visando sempre o melhor cuidado ao 

paciente e sua farmacoterapia. Possui prática em laboratório de síntese de substâncias orgânicas, 

e prática no cuidado ao paciente. No estágio obrigatório da faculdade realizou atividades de 

dispensação de medicamentos no setor público de saúde. Possui habilidade em medição de 

glicemia capilar e de pressão arterial. Tem interesse na área de Farmácia Hospitalar, Farmácia 

Comunitária, Farmacologia, Laboratório de Análises Clínicas e Comissão de Controle de 

Infecção Hospitalar. 

 Aprendizagem rápida 

 Capacidade de ensinar 

 Competência em trabalho de laboratório 

 Comunicativa 

 Capacidade de liderança 

Diploma de ensino médio: 

Colégio Nossa Senhora das Graças – Fortaleza                                                                       2012 

Diploma Curso de Inglês avançado: 

Fisk – Fortaleza                                                                                                                        2014 

Cursando curso de conversação em inglês: 

Fisk – Fortaleza                                                                                                                        2019 

Cursando 8º semestre do Curso de Farmácia: 

Universidade Federal do Ceará                                                                       2014 - Atual  

Ingrid Peixoto Furtado 

 

DADOS PESSOAIS: 

 Endereço: Rua Monsenhor Otávio de Castro, 400 Aptº 1601 Bairro: Fátima        

Fortaleza-CE 

Email: ingridpfurtado@gmail.com 

Telefone: (85) 996824834 

Data de nascimento: 14/11/1994 

Nacionalidade: Brasileira 

 

 

 

RESUMO PROFISSIONAL: 

COMPETÊNCIAS: 

 Persuasão 

 Trabalho em equipe 

 Autoconfiança 

 Ética 

 Iniciativa 

 
FORMAÇÃO ACADÊMICA:  

 

ATUAÇÃO PROFISSIONAL: 
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13/03 a 05/12/2018 – Universidade Federal do Ceará - Monitora na Disciplina 

Química Farmacêutica  

A disciplina Química Farmacêutica é ofertada no quarto semestre do Curso de Farmácia da Universidade 
Federal do Ceará. É uma disciplina obrigatória que tem como objetivo o ensino sobre o desenvolvimento 

de moléculas que possam vir a se tornarem novos fármacos. 

Como monitora da disciplina realizei atividades relacionadas a síntese de moléculas orgânicas, preparo de 

soluções para uso em laboratório, organização de vidraria, orientação aos alunos e discussão de questões 

relacionadas à matéria. 

 

15/01/2019 - Atual – Estágio voluntário no Hospital Universitário 
 

O programa Stewardship é um programa de controle de antimicrobianos que visa a otimização da prescrição 

de antimicrobianos, melhorar o cuidado ao paciente, reduzir custos e diminuir o aumento e propagação de 

resistência bacteriana. Como estagiaria do programa, desenvolvo atividades de acompanhamento de 

pacientes, monitorização da terapia antimicrobiana, participação das discussões de casos clínicos, sugestão 

de estratégias para melhoria da terapia antimicrobiana e catalogação de dados. 

 

Apresentação de Banner “Causas das Dificuldades de Aprendizado em química 

Farmacêutica dos Alunos do curso de Farmácia” nos Encontros Universitários.  

 

Participação no IV Workshop em Farmácia Hospitalar do Hospital Geral de Fortaleza.  
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