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Magnífico Reitor da UFG, Prof. Edward Madureira Brasil, 

Diretora do CNPq, minha amiga, Profa. Maria Zaíra Turchi, 

Pró-Reitor de Pesquisa e Inovação, Prof. Jesiel Freitas Carvalho, 

Diretor Científico da FAPEG, Prof. Marcos Arriel, 

Diretores de Unidades aqui presentes Telma (FF), Gercinei (FO), Tertius (IF) 

Demais convidados, 

Meus colegas professores, técnicos de laboratório, 

Queridos alunos, ex-alunos, bolsistas,  

 

Ontem à noite, já bem tarde, quando pensei que deveria preparar alguma coisa para esse 

momento, uma história de mais 35 anos começou a percorrer a minha mente.  

Sou fruto dessa universidade, onde aterrissei muito jovem, repleta de sonhos e planos. Aos 14 

anos, queria estudar música ou matemática, e aos 15 passei para o curso de farmácia e, como 

muitos de meus atuais alunos, não tinha a menor idéia do que estava pela frente.  

Por vários anos, a UFG na qual eu vivi era formada por professores dos mais variados 

espectros, institutos, faculdades com espaços de ensino e laboratórios relativamente 

adequados àquele período. Lembro-me com clareza do momento em que o curso de química 

criado há pouco no recém estabelecido câmpus de Jataí foi encerrado e todos os reagentes e 

utensílios foram trazidos para o IQ (na época IQG). Como tudo aquilo era fascinante! Nos idos 

de 1985, li em algum lugar que sabonete de óleo de sucupira impedia que larvas de 

Schistosoma mansoni atravessassem a pele! Que coisa incrível! E lá estava eu, num Instituto de 

Química, lotado de laboratórios, e eu, aluna de primeiro ano, como não descobrir como fazer o 

tal sabonete! Mas não havia pesquisa, não havia programas institucionais, não havia 

professores cientistas e, certamente, eu nem sabia o que era isso. 

Avançando alguns anos, depois de ter aproveitado tudo o que a universidade tinha a oferecer, 

um ambiente de pesquisa exercia certo magnetismo sobre mim (sem entrar nos detalhes que 

meus colegas físicos tanto sabem aqui)... ainda não havia pós-graduação stricto sensu (como? 

Sem laboratórios?) Mas o IPTSP oferecia especialização em imunologia. Que oportunidade 

fantástica de passar mais horas dentro de um laboratório......... cultivando hemácias, 

plasmodiums, linfócitos e outras coisas fascinantes. 
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Ah... como a univerisidade parecia diferente de dentro de um laboratório! Nada como pensar, 

estudar e projetar todas as possibilidades, enquanto se espera que algo aconteça, como 

resultado da sua intervenção – coisas que só são possíveis em um laboratório. 

O magnetismo era tanto, que resolvi entrar! Tornei-me docente, no primeiro nível da carreira. 

Mas não tinha laboratório! A Faculdade de Farmácia era viva durante as manhãs, com aulas e 

outras atividades, e vazias após o meio dia. Quantos jovens com desejos de saponificar um 

óleo vegetal deixaram de encontrar solo fértil para sua imaginação? Quantos estudantes 

cheios de ideias e propósitos não foram abafados pela ausência de estímulo e oportunidade? 

Quantos outros inquietos estariam por aí? 

Bom... 

Mas hoje, a história não é sobre a minha inquietude, a minha teimosia, ou o prazer que tenho 

em estar em um laboratório.  

A história é sobre como este centro de pesquisas, o maior da UFG e certamente o maior do 

País voltado às ciências farmacêuticas tornou-se realidade. 

No meu vocabulário, fascínio e motivação possuem pesos equivalentes.  

Desde o início dos anos de 1990, o desejo, nutrido pelo encanto daquilo que apenas pode ser 

alcançado de dentro de um laboratório, e tendo escolhido um campo de atuação em que um 

passo, por menor que seja, depende de uma infraestrutura muito além do básico, grande 

parte do meu ofício e propósito se transformaram em tornar realidade para todos os que se 

aproximassem e quisessem compartilhar deste trabalho fascinante, aquele ambiente de 

laboratório capaz de transformar perguntas em respostas. 

  

Os jovens, nossos alunos de graduação e pós-graduação, são cheios de entusiasmo. Aqueles 

que se interessam em produzir conhecimento por intermédio da pesquisa, da ciência, são, por 

motivos óbvios, mais atormentados pelas circunstâncias e por suas perspectivas de futuro.  Eu 

sempre acreditei que todos deveríamos, ao buscar uma instituição comprometida com o 

avanço do conhecimento e todos os efeitos que dele decorrem, encontrar condições para dar 

vazão às nossas competências, perseguir conceitos e idéias, sem precisar nos preocupar se há 

material básico disponível, se o equipamento funciona, se o ar condicionado necessário pra 

manter os experimentos existe, se, mesmo tendo conseguido adquirir um equipamento 

sofisticado, diante de uma chuva de verão as goteiras do telhado não vão colocar tudo a 
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perder, ou ainda se a falta de segurança , seja quanto à nossa própria integridade física, seja 

quanto ao patrimônio conseguido a tão duras penas , poderia pôr em risco o esforço de uma 

vida. 

 

 

Infelizmente a realidade é outra e o cobertor é cada dia mais curto. O governo federal, nosso 

mantenedor a partir dos recursos que são de todos, deveria nos utilizar como lanterna guia 

para todas as situações que requerem conhecimento para tomada de decisões, inteligência 

para estabelecimento de normas, critérios e prioridades, e raciocínio para alcançar soluções. 

Claro, exercer estas atividades tem um preço. Em algumas áreas do conhecimento, esse preço 

é bem maior do que em outras. 

 

Acabei por me impor a missão de contribuir para que a UFG passasse a ter papel de destaque e 

relevância nacional e internacional na área das ciências farmacêuticas, da inovação em 

medicamentos, do domínio de tecnologias capazes de romper a fronteira do conhecimento na 

área.  

Assim, começamos a desenvolver pequenos projetos na área de tecnologia farmacêutica, 

compartilhando espaço com laboratório de ensino, no antigo prédio da Faculdade de 

Farmácia, na Quadra 62. 

No final da década de 1990, ainda no antigo prédio da FF, tendo adquirido os primeiros 

equipamentos dedicados à pesquisa na área, o Laboratório de Tecnologia Farmacêutica se 

instala no 3º andar, em área de aproximadamente 30 m2, com 4 alunos1 de Iniciação Científica 

e uma bolsista de Desenvolvimento Científico Regional2. 

2001 – Coordenei um projeto aprovado junto à FINEP, intitulado CPDM (Centro de Pesquisa e 

Desenvolvimento de Medicamentos), viabilizou a primeira reforma do espaço físico do antigo 

IPIF da FF, abandonado há décadas, passando a ser a nova sede do Laboratório de Tecnologia 

Farmacêutica – FarmaTec, com cerca de 500 m2. 

 
1 Destes, uma é docente da UFG, um é empresário e uma é diretora técnica de empresa de pesquisa do 
setor farmacêutico e uma é pesquisadora/analista da ANVISA.  
2 A então bolsista DCR é docente da UFJ. 
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2003 – Aprovei o pDrojeto complementar também apoiado pela FINEP, CPDM-2, viabilizou a 

aquisição de diversos equipamentos de P&D para o FarmaTec e o início das atividades de 

cooperação Universidade-Empresa. 

2006 -  Coordenei dois novos projetos apoiados pela Finep com enfoque na cooperação 

Universidade-Empresa, viabilizaram a construção e a infraestrutura do Laboratório de 

Farmacologia e Toxicologia Celular, futuro ToxIn, em espaço compartilhado com o FarmaTec, 

além da ampliação da área de desenvolvimento de medicamentos em escala piloto. 

2009 – FarmaTec recebe os prêmios Finep de Inovação e o Prêmio Goiás de Inovação por sua 

atuação em projetos de pesquisa e desenvolvimento no setor Farmacêutico. 

2010 – O Laboratório FarmaTec passa a integrar o SIBRATEC (Sistema Brasileiro de 

Tecnologias), na Rede de Centros de Inovação em Nanocosméticos, do MCTI. 

2012 – Assinatura do convênio que viabilizou o a construção deste centro de pesquisas, a 

partir de recursos do Fundo Setorial da Saúde. 

2012 – Laboratório ToxIn passa a integrar a Rede Nacional de Métodos Alternativos (RENAMA). 

2017 – Início das obras de construção deste centro de pesquisas. 

2018 – Laboratório ToxIn recebe o Premio Lush Fund 2018, categoria Education and Training, 

Lush Prize Fund e Ethical Consumer Research Association. 

2018 – Início das atividades do Lab. De inovação em Biomateriais, compartilhando espaço 

físico com o FarmaTec e o lab ToxIn 

2018 – Assinatura do termo de concessão com a Fapeg para complementação dos recursos de 

construção deste centro de pesquisas. 

2019 – Laboratório FarmaTec passa a integrar o SisNANO (Sistema Nacional de Laboratórios 

em Nanotecnologias) do MCTI. 

2019 – Aprovação do projeto temático de infraestrutura na área de nanotecnologia que 

viabilizou a aquisição de infraestrutura inédita no País para a pesquisa em nanomedicina. 

2020 – Finalização das obras, realocação dos equipamentos, início das atividades de pesquisa 

dos laboratórios nesta nova sede 

Crescemos e nos multiplicamos. 
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2020 – Até o presente, o grupo de cientistas dos laboratórios que integram este centro de 

pesquisas retornou à sociedade brasileira e mundial, além de milhares de profissionais 

graduados em diversas áreas do conhecimento, mais de 400 artigos científicos publicados em 

periódicos internacionais, 110 mestres e 65 doutores.  

 

 

A essência de toda a força que nos trouxe até aqui é a certeza de que somos competentes, 

capazes, perseverantes, únicos em nossa dedicação e esforço para o crescimento em conjunto 

onde cada um contribui com sua individualidade, suas habilidades e capacidade de fazer 

acontecer.  

Estes ingredientes continuarão fazendo com que, aquele meu antigo propósito de ajudar a 

colocar a UFG no mapa mundial da área do conhecimento em que atuamos, se consolide a 

cada dia.  

A formatação de uma universidade compartimentalizada em departamentos e núcleos 

unitários, ou seja, aquela estrutura básica da maioria delas, não é mais coerente com o papel 

dessas instituições no século XXI. A produção de conhecimento se expandiu com enorme 

dinamismo, muito superior àquele previsto quando estas organizações institucionais foram 

concebidas. Hoje, vivemos uma realidade em que novos modos de abordar um problema, 

novas maneiras de construir e adquirir conhecimento não mais cabem em certos arcabouços 

institucionais do século passado. Laboratórios isolados estão ficando cada dia menos 

adequados a uma nova realidade na qual o acesso a múltiplos recursos, a múltiplas interações 

é a única via para a formação dos jovens preparados para o futuro. 

Este edifício abriga uma equipe multidisciplinar sem paralelos. Uma oportunidade ímpar para 

o intercâmbio intelectual, novas abordagens para a solução de problemas, uma infraestrutura 

de pesquisa completa e integrada, forte e receptiva. Claro que tudo isso nos traz uma 

responsabilidade extra – a de jamais deixarmos de distribuir motivação e inspiração aos jovens 

aspirantes a cientistas que vem nos buscar para sua formação.  

Ouso dizer ainda que a estrutura que temos hoje não pode ter seus objetivos definidos, mas 

precisa e deve ter liberdade para absorver e abraçar os desenvolvimentos e os desafios que o 

futuro nos apresentar.  
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Neste centro de pesquisa vocês encontrarão uma estrutura completa para o desenvolvimento 

de medicamentos convencionais, até a escala piloto para produtos sólidos, líquidos e semi-

sólidos, passando pelo instrumental e expertise nos estudos de interação de componentes de 

formulações, avaliação de estabilidade de produtos com em tempo cerca de 200 vezes menor 

do que o convencional. Passando para a aplicação de tecnologias nas escalas micro e nano, 

trabalhamos com várias técnicas para avaliar tamanho de partículas e suas aplicações na 

terapêutica, desenvolvemos e avaliamos a performance de dispositivos de liberação 

controlada, desenvolvemos e produzimos nanopartículas com finalidades terapêuticas 

diversas, estamos aplicando nosso conhecimento e tecnologias disponíveis para desenvolver 

pequenas partículas biomiméticas com foco no enfrentamento de doenças virais, como a 

covid19. Também aqui são realizados ensaios modernos e inovadores que visam encontrar 

alternativas ao emprego de animais de laboratório nos mais amplos campos da pesquisa, além 

de contribuir com as agências reguladoras na aceitação de tais métodos e sua aplicação para a 

avaliação da segurança de produtos para os seres humanos. O domínio de técnicas e 

conhecimento aprofundado do comportamento de células e tecidos também permitem que 

aqui sejam desenvolvidos ensaios com engenharia de tecidos para regeneração e tratamento 

de inúmeras patologias. As nanotecnologia para o desenvolvimento de nanomedicamentos e 

dispositivos diagnósticos é, sem dúvida, uma das áreas de maior investimento em todo o 

mundo na busca de produtos farmacêuticos mais eficazes – as vacinas da Pfizer e da Moderna 

contra o sars-cov-2 são exemplos disso. Sejam nanopartículas que transportam compostos 

bioativos, ou que capturam moléculas tóxicas, ou que atuam mediante estímulos externos, 

como a luz ou campos magnéticos, aqui também estes complexos sistemas são desenvolvidos 

e avaliados em modelos biológicos, in vitro e in vivo. E mais, muito mais. 

Mas o genuíno valor de nossos resultados e realizações vem da cooperação, da colaboração, 

sempre com o foco na formação de profissionais e jovens cientistas de excelência, de prestar 

serviços relevantes e contribuir na solução de problemas dos mais diversos setores da 

sociedade, de elevar o nome da Universidade Federal de Goiás pela credibilidade e respeito ao 

trabalho que aqui nos dedicamos. 

 

Claro que, antes de encerrar, é necessário relacionar alguns agradecimentos, já adiantando 

que esta é uma pequena lista, e que nem seria possível nominar todos aqueles que, de alguma 

forma, seja carregando pedra, carregando freezer -80, ou carregando expectativas, 

participaram deste processo. 
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Agradecimentos finais:  

Thiago, Danielle. 

Equipe de infraestrutura da UFG, que trabalho conosco nas etapas finais: Dtel (Wantuir, 

Fabrício, Edinho e os demais colegas), Seinfra – Eng. Elétrica – Manfred e Caio, Joaquim – 

fiscalização, Marco Antônio e Domitila – 2012, Funape – Ana Cláudia / Cláudio. 

Arquitetos e engenheiros do projeto: Luisa Paulina e Keiton.  

Clorinda (PRPI 2017) 

Zaíra – cuja compreensão da relevância do projeto, dos prejuízos causados por 5 anos de 

atraso, viabilizou o complemento dos recursos para a obra e equipamentos indispensáveis 

FAPEG – Robson e Marcos Arriel – pelas muitas conversas e viabilização do apoio ao 

funcionamento para os próximos anos (só falta formalizar) 

Ivan da Glória – Pelo acesso aos recursos que permitiram tudo isso acontecer. 

Meu esposo Howard que conviveu tanto com a minha ausência, efeito colateral da minha 

dedicação ao trabalho. 

Marize, Andris, Sebastião, Pedro, Luis Antônio, Danielle – Não poderíamos ter formado um 

grupo melhor!  

 

Muito obrigada a todos e sejam muito bem vindos, hoje e sempre! 

 


