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Farmacêutica 

 
 
 

 
 Pós-graduação em andamento em Farmácia Clínica e Hospitalar (CH: 720h).  

Faculdade Venda Nova do Imigrante, FAVENI  
2020 
 

 Curso de injetáveis em andamento  
Fortaleza 
2020 
 

 Formação superior em Bacharelado em Farmácia  
Centro Universitário Católica de Quixadá – UNICATÓLICA 
Quixadá/CE 
2020 

 
 
 

 
 LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS – QUIXERAMOBIM 

Estagiária do laboratório de análises clínicas | 2020 
Função: Realização e acompanhamento de amostras biológicas, exames laboratoriais, uroanálises, 

parasitologia, hematologia, exames bioquímicos. 
 

 LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. EUDÁSIO 
BARROSO - QUIXADÁ 

Estagiária do laboratório de análises clínicas | 2020 
Função: Realização e acompanhamento de amostras biológicas, exames laboratoriais, uroanálises, 

parasitologia, hematologia, exames bioquímicos. 
 

 FARMÁCIA HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. EUDÁSIO BARROSO - 
QUIXADÁ 

Estagiária dafarmácia hospitalar | 2020 
Função: Planejamento, aquisição, armazenamento, distribuição e controle dos medicamentos e 

produtos para saúde, uso racional de medicamentos, farmacovigilância, realização de seguimento 
farmacoterapêutico. 

 

MARIA IVANIELY 
ALVES 

Brasileira – Solteira – 25 anos 

OBJETIVO 

FORMAÇÃO ACADÊMICA 

EXPERIÊNCIAS PROFISSIONAIS 



 CAF QUIXERAMOBIM  
Estagiária da CAF | 2020 

Função: Assistência e atenção farmacêutica, relação nacional de medicamentos, atendimento 
farmacoterapêutico.  

 
 FARMÁCIA PADRE CÍCERO – QUIXADÁ 

Estagiária da Farmácia Padre Cícero | 2020 
Função: Apresentação da farmácia, documentos e modo de organização dos medicamentos, 

prescrição farmacêutica, funcionalidades do SNGPC, fármacos anti-hipertensivos, interações 
medicamentosas, fármacos antimicrobianos, portaria 344 e RDC nº 20/2011, antitussígenos, 

fármacos antiácidos e antiulcerosos. 
 

 FARMÁCIA FEITOSA – QUIXADÁ 
Estagiária da Farmácia Feitosa | 2020 

Função: Apresentação da farmácia, documentos e modo de organização dos medicamentos, 
prescrição farmacêutica, funcionalidades do SNGPC, fármacos anti-hipertensivos, interações 
medicamentosas, fármacos antimicrobianos, portaria 344 e RDC nº 20/2011, antitussígenos, 

fármacos antiácidos e antiulcerosos. 
 

 FARMÁCIA AUXILIADORA – MASSAPÊ 
Estagiária da Farmácia Auxiliadora | 2020 

Função: Apresentação da farmácia, documentos e modo de organização dos medicamentos, 
prescrição farmacêutica, funcionalidades do SNGPC, fármacos anti-hipertensivos, interações 
medicamentosas, fármacos antimicrobianos, portaria 344 e RDC nº 20/2011, antitussígenos, 

fármacos antiácidos e antiulcerosos. 
 

HOSPITAL MATERNIDADE JESUS MARIA JOSÉ – QUIXADÁ  
Estagiária do Hospital Maternidade Jesus Maria José | 2020 

Função: Planejamento, aquisição, armazenamento, distribuição e controle dos medicamentos e 
produtos para saúde, uso racional de medicamentos, farmacovigilância, realização de seguimento 

farmacoterapêutico. 
 

 PAGUE MENOS S/A – QUIXADÁ 
Estagiária da Pague Menos | 2019 

Função: Apresentação da farmácia, documentos e modo de organização dos medicamentos, 
prescrição farmacêutica, funcionalidades do SNGPC, fármacos anti-hipertensivos, interações 
medicamentosas, fármacos antimicrobianos, portaria 344 e RDC nº 20/2011, antitussígenos, 

fármacos antiácidos e antiulcerosos. 
 

CAF – MASSAPÊ/SOBRAL 
Estagiária CAF municial de Massapê/Sobral | 2017-2018 

Função: Assistência e atenção farmacêutica, relação nacional de medicamentos, atendimento 
farmacoterapêutico.  

 
 

 
 
 

 
 Cursos, Palestras e Eventos 

 
Minicurso – RCP e as Congresso Norde-Nordeste de Saúde publica  

Curso de antibioterapia  
Curso de oncologia básica de saúde pública  

VII Semana interativa ao dia internacionalismo farmacêutico  

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 



I Fórum de EducaçãoFarmacêutica 
Curso atendimento a pacientes Corona vírus  

XXXIII Jornada regional de hematologia e hemoterapia  
XVI Mostra científica de farmácia  

Workshop de biologia molecular  
Whorkshop de análises clínicas  

VI semana interativa em comemoração ao dia do farmacêutico  
V encontro de plantas medicinais do centro universitário UNICATÓLICA  

V encontro de plantas medicinais  
Projeto plantas medicinais na UNICATÓLICA  

Projeto Farmácia tem que saber  
Programa Reforço Acadêmico 

Programa reforço acadêmico - PRA 
Curso plantas medicinais na comunidade - 2019 

Projeto voluntario maternidade Quixadá / Idosos  
Palestra vacinação farmácia comunitária  

Palestra serviços farmacêuticos / cuidado terapêutico  
Palestras novas perspectivas para orientação e prescrição de suplementos alimentares  

Palestra farmácia estética 
 

 
 

 Disponível para todos os horários. 
 
 

DISPONIBILIDADE DE HORÁRIOS 


