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I. IDENTIFICAÇÃO
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Modalidades da
Disciplina

(   )Virtual ( X  )Presencial (   )Virtual e presencial

( x )Síncrona (   )Assíncrona (   )Síncrona e assíncrona

II. EMENTA
O objetivo desta disciplina é de propiciar um aprendizado lúdico e interativo sobre o longo e custoso
processo que leva à comercialização de novos medicamentos, com particular ênfase nas diferentes etapas
da fase de descoberta e da fase pré-clínica. Com isso, espera-se que ao final do jogo os alunos tenham
aprendido as diferentes tarefas a serem executadas, para cada uma das etapas que constituem as fases de
descoberta  e  desenvolvimento  de  fármacos,  dentro  do  quadro  regulatório.  Espera-se  também que  os
jogadores  tenham  aprendido  ou  aperfeiçoado  seus  conhecimentos  quanto  aos  aspectos  práticos  dos
diferentes  tipos  de  ensaios  assim  como  da  terminologia  empregada  nesta  área  multidisciplinar.  A
disciplina  usa  como  ferramenta  o  jogo  educacional  SCREENER,  jogo  de  tabuleiro  especialmente
desenvolvido  para  este  fim  e  chancelado  pela  Sociedade  Brasileira  de  Farmacologia  e  Terapêutica
Experimental (SBFTE).

III. OBJETIVO GERAL
Propiciar um aprendizado lúdico e interativo sobre o longo e custoso processo que leva à comercialização
de novos medicamentos, com particular ênfase nas diferentes etapas da fase de descoberta e da fase pré-
clínica

IV. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Aprender as diferentes tarefas a serem executadas, para cada uma das etapas que constituem as fases de 
descoberta e desenvolvimento de fármacos. 
Aperfeiçoar os conhecimentos quanto aos aspectos práticos dos diferentes tipos de ensaios assim como da 
terminologia empregada na área da Farmacologia.

V. CONTEÚDO
Descoberta e desenvolvimento de fármacos. Terminologia em farmacologia.

VI. METODOLOGIA
A disciplina usa como ferramenta o jogo educacional SCREENER, um jogo de tabuleiro, com a 

finalidade de propiciar um aprendizado lúdico e interativo.
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VII. PROCESSOS E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E CRONOGRAMA DE AVALIAÇÃO
As atividades serão presenciais. Ao final do jogo, os alunos devem ter aprendido as diferentes 
tarefas a serem executadas, para cada uma das etapas que constituem as fases de descoberta e 
desenvolvimento de fármacos, dentro do quadro regulatório.

VIII. CRONOGRAMA*
12/08 – Descoberta de fármacos (Etapas 1, 2 e 3)
19/08 – Descoberta de Fármacos (Etapas 1, 2 e 3)
26/08 – Fase pré-clínica (Etapa 4)
02/09 – Desenvolvimento de Fármacos (Etapas 5, 6 e 7)
09/09 –Desenvolvimento de Fármacos (Etapas 5, 6 e 7)

* O cronograma poderá ser alterado no decorrer do período letivo.

IX. REFERÊNCIAS 
1) Básica

SCREENER, an educational game for teaching the Drug Discovery and Development process. Braz.
J. Med. Biol. Res.2021;54(12):e11786.

2) Complementar
https://screener.com.br/

 

X. LOCAL DE DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS
Laboratório de Farmacologia Bioquímica e Molecular (sala 216, ICB 2) e SIGAA.

XI. Observações


