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OBJETIVO   

• Atuar como Farmacêutica 

FORMAÇÃO   

• Graduação em Farmácia – Instituição UNINASSAU     
• Cursando pós-graduação em farmácia clínica e atenção farmacêutica   
• Geografia: conclusão 2007 – Universidade Federal do Ceará    

HABILIDADES    

• Inglês intermediário                                
• Informática básica   

EXPERIÊNCIA ACADÊMICA    

• Curso de Psicofarmacologia, realizado no Centro Educacional Sete de Setembro 
com carga horária de 40 horas.  

• Estágio Supervisionado na Farmácia de manipulação Pharmavie com 160 horas 
de carga horária.  

• Apresentação do artigo cientifico: distrofia muscular de duchenne: aspectos 
fisiopatológicos, sintomas, diagnóstico e tratamento.    

• IV CONGRESSO MULTIDISCIPLINAR DE SAÚDE - abordagens clínicas e 
seus desafios - biomedicina e farmácia. UNINASSAU 2019.   

• III CONGRESSO MULTIDISCIPLINAR DE SAÚDE - biomedicina e 
farmácia.    

• Apresentação do artigo cientifico: doença de wilson: aspectos fisiopatológicos, 
sintomas, diagnóstico e tratamento. UNINASSAU 2018.    

• CURSO DE EXCELÊNCIA FARMACÊUTICA FORTALEZA- MÓDULO DE  
GESTÃO E MARKETING CONSELHO FEDERAL SUPLENTE PELO  
ESTADO DO CEARÁ – CFSEC 2018 - 16 HORAS.   

• Participação do dia internacional da imunologia produzido pela liga acadêmica 
de estudos e pesquisa em imunologia UNINASSAU 2018.    



• Curso análise de exames complementares - centro educacional 7 de setembro - 
40 horas – 2020.    

• Participação no evento 1º simpósio de saúde e bem-estar EAD UNINASSAU -  
20 horas 2020.    

• Participação no evento 1º webnário de análises clínicas UNINASSAU - 15 horas 
2020. 

• Participação no evento 1º congresso online de produtos naturais UNINASSAU 
20 horas 2020.   

• Participação do curso online pics   universidade federal do ceará práticas 
integrativas e complementares em saúde - 30 horas 2020.   

• Palestra de controle especial com duração de 4horas e 30 minutos. Realizado 
por: learning farma. Ano 2020.    

• Curso com tema neurofisiologia, com carga horária de 40 horas, realizado pelo 
centro educacional 7 de setembro, no ano 2020.    

• Curso especialista em balcão de farmácia, realizado por P.F.N.P treinamentos 
LTDA, 2020, com carga horária de 38 horas.   

• 2º fórum de práticas integrativas e complementares em saúde, uma abordagem 
no cuidado farmacêutico realizado pelo conselho regional de farmácia, no ano 
2020, com carga horária de 5 horas.    

• Estágio supervisionado em farmácia comercial, Empresa Pague Menos, com 
carga horária de 320 horas. 

• Estágio supervisionado em farmácia de manipulação Pharmavie, com carga 
horária de 200 horas.  

• Estágio supervisionado da Pós Graduação em farmácia Pague Menos, com carga 
horária de 30 horas.    

        

   

   


