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 Venho através deste

Projeto de Pesquisa da candidata Elionai Cassiana de Lima Gomes

Concurso de Química Analítica para este Departamento. O parecer se encontra em 

anexo. 

 

Atenciosamente, 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS 

INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS 

DEPARTAMENTO DE QUÍMICA 

Belo Horizonte, 04 de

Chefe do Departamento de Química – ICEx 
ersidade Federal de Minas Gerais 

Venho através deste, conforme solicitado, encaminhar meu parecer sobre 

da candidata Elionai Cassiana de Lima Gomes

Concurso de Química Analítica para este Departamento. O parecer se encontra em 

 

 

Prof. Marcelo Martins de Sena 

Departamento de Química 

 

 

 

 

 

 

 

Tel. (+5531) 3499-5720  

 

de Agosto de 2015 

encaminhar meu parecer sobre o 

da candidata Elionai Cassiana de Lima Gomes, aprovada no 

Concurso de Química Analítica para este Departamento. O parecer se encontra em 
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PARECER SOBRE PROJETO DE PESQUISA 

Projeto: Estudos do polimorfismo de fármacos e das interações entre fármacos, 

excipientes e matrizes poliméricas em sistemas de liberação imediata e controlada de 

fármacos por análise térmica e RMN de estado sólido 

Proponente: Dra. Elionai Cassiana de Lima Gomes 

 

 O projeto apresentado objetiva o estudo de formas polimórficas de princípios 

ativos farmacêuticos e suas interações com outros componentes das formulações 

farmacêuticas (excipientes e matrizes poliméricas), visando o desenvolvimento de 

sistemas de liberação imediata ou prolongada dos fármacos. Serão utilizadas técnicas de 

análise térmica e espectroscopia de RMN no estado sólido. 

 Considerando que a caracterização das formas polimórficas de princípios ativos 

farmacêuticos e o desenvolvimento de medicamentos de liberação controlada são dois 

temas de crescente interesse para a indústria farmacêutica, este projeto possui relevância 

científica, uma vez que os estudos desenvolvidos têm aplicabilidade prática no 

desenvolvimento de novas formulações e no estudo de suas estabilidades. As técnicas 

analíticas escolhidas são adequadas para esta finalidade e a Proponente já possui uma 

boa experiência com elas, tendo as utilizado em sua Dissertação de Mestrado e sua Tese 

de Doutorado. O Departamento de Química possui a infraestrutura adequada para este 

projeto e todos os equipamentos mencionados se encontram no Laboratório de Análise 

Térmica ou no LAREMAR. Destaca-se ainda a colaboração com o Prof. Armando da 

Silva Cunha Júnior, da Faculdade de Farmácia da UFMG, no desenvolvimento 

específico de implantes para tratamento de doenças oculares. 

Desta forma, considero que este projeto possui bom potencial para contribuir 

com o desenvolvimento científico deste Departamento e me manifesto FAVORÁVEL à 

sua aprovação. 

Sem mais, coloco-me à disposição para maiores esclarecimentos. 

  

 

 

Prof. Marcelo Martins de Sena 

Departamento de Química 


