
	

Universidade Federal do Ceará 
Faculdade de Medicina 
Departamento de Fisiologia e Farmacologia 
Programa de Pós-Graduação em Farmacologia	

	
EDITAL	Nº	02-2021	

	
Processo	Seletivo	para	Pós-Graduação	em	Farmacologia	

	
Em	atenção	ao	item	III	do	Edital	02/2021,	em	razão	da	pandemia	de	SARS-Cov-2	
e	 considerando	 o	 decreto	 Estadual	 No	 33.519	 de	 19	 de	 março	 de	 2020	 e	
alterações	posteriores,	que	tratam	da	adoção	de	medidas	de	isolamento	social,	a	
etapa	 de	 prova	 escrita	 do	 processo	 seletivo	 do	 PPGF	 dar-se-á	 no	 dia	 05	 de	
fevereiro	 de	 2021	 por	 meio	 de	 videoconferência	 nas	 salas	 virtuais	 a	 seguir	
discriminadas:	
	
-	Sala	1:		
Endereço:	https://meet.google.com/vbo-bwpo-kbx	
Responsável	pela	fiscalização:	Prof.	Roberto	César	Pereira	Lima	Júnior	
Candidatos:		

ANNA	MARIA	DE	LIMA	SILVA	MORAES	
ARKILA	PINHEIRO	RODRIGUES	DE	SOUSA	
CAIO	JOSÉ	FLORÊNCIO	DOS	ANJOS	
FERNANDA	MARIA	TEOFILO	CAMPOS	
KESYA	HELENA	ARAÚJO	COSTA	

-	Sala	2:		
Endereço:	https://meet.google.com/gkv-homp-smx	
Responsável	pela	fiscalização:	Profa.	Mariana	Lima	Vale	
Candidatos:		

LUCAS	CALIXTO	SALDANHA	
MARCUS	LINS	QUEIROGA	
MORGANA	CARLA	SOUZA	TORRES	
PEDRO	ALMIR	FEITOSA	MORAIS	 	
	

	 	
Os	candidatos	devem	observar	o	seguinte	cronograma:	
	
08:00h	–	Horário	de	abertura	da	sala	virtual.	
08:15h	–	Hora	limite	para	entrada	na	sala	virtual	e	recebimento	da	prova	para	

impressão	pelo	candidato.	

08:30h	–	Início	da	prova	escrita	

12:00h	–	Término	da	prova	escrita	

12:30h	–	Horário	limite	para	envio	da	prova	escrita	escaneada	e	no	formato	.pdf	
para	 o	 e-mail	 ppgfselecao@gmail.com.	 Todas	 as	 questões	 da	 prova,	mesmo	 às	
deixadas	em	branco,	devem	ser	escaneadas	e	devolvidas	à	comissão.	
	



	

OBS.:		
a) O(a)	 candidato(a)	 deverá	 ter	 acesso	 a	 um	 computador	 com	 câmera,	

microfone	e	acesso	à	internet	que	viabilizem	a	realização	dessa	etapa	da	
seleção.	Não	será	aceito	acesso	à	sala	de	videoconferência	por	celular	ou	
outros	equipamentos	eletrônicos	diversos	do	computador.	

	
b) Após	 acesso	 ao	 endereço	 disponibilizado,	 o(a)	 candidato(a)	 estará	 em	

uma	videoconferência	e	deverá	permanecer	nela	com	câmera	e	microfone	
ligados,	sob	pena	de	eliminação	caso	haja	falha	desses	sistemas.	
	

c) O(a)	 candidato(a)	 deverá	 apresentar	 o	 documento	 de	 identificação	 com	
foto	 (frente	 e	 verso)	 ao	 responsável	 pela	 fiscalização	 e	 será	 requerido	
movimentar	a	câmera	para	mostrar	todo	o	ambiente	em	que	se	encontra.	

	
d) O(a)	 candidato(a)	 receberá	 a	prova	via	o	 endereço	de	 e-mail	 informado	

no	ato	da	inscrição.	
	

d) O(a)	candidato(a)	deve	imprimir	a	prova	em	folha	A4	(não-fornecida	pela	
comissão	de	seleção).		
	

e) Escrever	 de	 forma	 legível	 apenas	 o	 número	 de	 inscrição	 no	 campo	
indicado	 “número	 de	 inscrição”	 localizado	 no	 início	 da	 folha	 de	 cada	
questão.	

	
f) Cada	 questão	 deve	 ser	 respondida	 na	 folha	 correspondente	 a	 esta,	

podendo-se	utilizar	o	verso	da	mesma	folha	para	a	complementação	das	
respostas.	O	número	de	inscrição	também	deve	ser	assinalado	no	verso	da	
folha	resposta.	
	

g) A	resposta	às	questões	deve	ser	 feita	a	próprio	punho,	 com	tinta	de	cor	
azul	ou	preta	e	não	pode	ser	digitada	ou	escrita	com	lápis,	sob	pena	de	ser	
anulada.	Não	deverá	constar	assinatura,	 rubrica,	 amassaduras,	manchas,	
dobraduras,	 rasgos	 ou	 qualquer	 sinal	 que	 inviabilize	 sua	 correção	 ou	
identificação	do	candidato.	
	

h) A	 prova	 terá	 duração	 de	 até	 três	 horas	 e	 trinta	 minutos	 a	 partir	 do	
momento	do	início,	previsto	para	8:30h	do	dia	05	de	fevereiro	de	2021.	
	

i) Toda	esta	etapa	será	gravada	para	fins	de	registro.	
	

	
Da	prova	escrita:	
	
-	A	prova	escrita	constará	de	até	11	(onze)	questões	na	área	de	conhecimento	em	
Farmacologia	Geral	e	Clínica,	formuladas	a	partir	do	programa	descrito	no	edital;	
	



-	Os	candidatos	devem	obrigatoriamente	portar	caneta	azul	ou	preta	para	a	
realização	da	prova.	Não	serão	aceitas	provas	respondidas	a	lápis.	
	
-	Cada	candidato	deverá	responder	a	apenas	06	das	questões,	 sendo	DUAS	
DELAS	 OBRIGATÓRIAS	 a	 todos	 os	 candidatos	 (Questões	 01	 e	 02).	 As	 demais	
questões	 serão	opcionais	 (questões	de	03	 a	 11)	 e	 o	 candidato	deverá	 escolher	
QUATRO	destas	questões	opcionais	para	responder.		
	
-	Todas	as	questões	serão	descritivas.	
	
-	Cada	uma	das	questões	obrigatórias	vale	2,0	pontos.	
	
-	Cada	uma	das	questões	opcionais	vale	1,5	ponto.	
	
-	O	candidato	que	 terminar	a	prova	antes	da	hora	 limite	deverá	enviar	a	prova	
pelos	 meios	 informados	 e	 aguardar	 a	 confirmação	 do	 responsável	 pela	
fiscalização	quanto	ao	adequado	recebimento	do	caderno	de	prova.	
	

	

Fortaleza,	04	de	fevereiro	de	2021	

 

 

Prof. Dr. Roberto César Pereira Lima Júnior 


