
APRESENTAÇÕES DE TCC: No último dia 01.04.2017, foram 
apresentados os Trabalhos de Conclusão de Curso (III), correspondente 
ao semestre 2016.2. A Prof. Júnia Dutra coordenou, juntamente com a 
Prof. Ana Leonor Godoy, uma equipe de monitores, bancas externa e 
interna com bastante empenho e profissionalismo. A Faculdade de 
Farmácia está comemorando a conquista de ter pela primeira vez todos 
os seus alunos em apresentação oral. 

CONVÊNIO: Planserv - Assistência à Saúde do Servidor Público 
Estadual - e Faculdade de Farmácia da UFBA assinaram em 
23.03.2017 Termo de Cooperação Técnica para implantação de 
serviços farmacêuticos, tendo como objetivo garantir a plena adesão 
dos pacientes aos tratamentos prescritos, através do fornecimento 
de medicamentos aos beneficiários inscritos no Programa de 
Assistência Farmacêutica do Planserv.  As atividades terão início em 
abril de 2017. 

PREMIAÇÃO: Profª. Drª. Darizy de Vasconcelos, do Programa de 
Pós- Graduação em Farmácia, foi  premiada na categoria jovens 
pesquisadoras do Edital Prêmio Bahia pela Diversidade- Edição 
Mulheres nas Ciências no Estado da Bahia, lançado pela Fundação 
de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia – FAPESB, em parceria 
com a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado da 
Bahia – SECTI e com a Secretaria Estadual de Políticas para Mulheres 
da Bahia – SPM, em 30.03.2017.  

NOVA DOCENTE: Profa. Renata Biegelmeyer, aprovada no concurso de Farmacognosia, 
edital 01/2016 foi nomeada no dia 17/01/17 e já assumiu seu cargo para o semestre 
2017.1.  
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HOMENAGEM: Prof. Dr. Ajax Atta e Profa. Dra. Marilda Gonçalves na 
entrega da Comenda pelo Mérito Farmacêutico dada pelo Conselho 
Regional de Farmácia – BA, 20 de janeiro, no Salão Esmeralda do 
Hotel Sheraton da Bahia. 

BAREMA: a congregação da Faculdade de Farmácia atualizou os baremas e elaborou as normas 
complementares da prova escrita para concurso público de carreira de magistério superior. 

O GALÊNICO 
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