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Divulgação da disciplina do PPG Farmacologia da UFSC. 

Introdução á Revisão Sistemática e Meta-análise em Farmacologia básica 

(3 créditos: 1 teórico, 1 teórico-prático) 
 

Docente responsável: Prof Dr Cilene Lino de Oliveira (CFS-CCB, PPG FMC-UFSC) 

Público alvo: Qualquer interessado no tema, prioridade aos estudantes da PPGFMC-UFSC 

Número de vagas: mínimo 5, máximo 10. 

Local: CCB-UFSC (detalhes a combinar) 

Data e horário do primeiro encontro: 15 de agosto, 9:10-11:50 h. 

Datas e horários dos demais encontros: semestre 2019.2 (detalhes a combinar). 

Objetivos: Capacitar os participantes a ler, entender, planejar, fazer e publicar uma 

revisão sistemática, seguida ou não por meta-análise, da literatura científica relevante 

para perguntas direcionadas à solução de problemas da Farmacologia básica.  

 

PROPOSTA DE CRONOGRAMA DE ATIVIDADES PRESENCIAIS: 

Aula Data/ Horário CH Local Tema 

1 15 de agosto, 

9:10-11:50 h 

3 a definir Apresentação da disciplina e aula introdutória 

2 a definir 4 a definir Workshop 1- delineamento da pergunta de pesquisa e 

preparação do protocolo de revisão sistemática piloto. 

3 a definir 4 a definir Workshop 2- elaboração do protocolo para a meta-análise 

dos dados que serão obtidos na revisão sistemática.  

4 a definir 4 a definir Workshop 3- realização da revisão sistemática piloto de 

acordo com o protocolo previamente elaborado. 

5 a definir 4 a definir Workshop 4- criação do banco de dados de referências, 

extração de dados e criação do banco de dados extraídos. 

6 a definir 4 a definir Workshop 5- realização do piloto da meta-análise: cálculos 

de tamanho do efeito e heterogeneidade. 

7 a definir 4 a definir Workshop 6-apresentação dos dados meta-analíticos 

8 a definir 4 a definir Workshop 7-registro e publicações de protocolos em 

plataformas de acesso público 

9 a definir 3 a definir Apresentação dos seminários sobre revisão sistemática. 

10 a definir 3 a definir Apresentação dos seminários sobre meta-análise 

11 a definir 2 a definir Aula teórica final. 

12 a definir 2 a definir Workshop 8-dúvidas sobre o TCD 

13 a definir 4 a definir Apresentação do TCD 

Workshops são atividades teórico-práticas guiadas usando computadores na sala de aula. 

Seminário é uma apresentação curta feita pela (o) participante baseada em um artigo 

fornecido no primeiro dia da disciplina.  

TCD é o „Trabalho de Conclusão da Disciplina“ que será elaborado pela (o) 

participante (atividade prática extra-classe) a partir da experiência nos Workshops e 

seminários sobre um assunto de seu próprio interesse. 

 

 

 

 

 


