
                                                   

  

 
PLANO DE TRABALHO 

 
I –  DESCRIÇÃO DO PROJETO 
 

Título  do Projeto  
Métodos alternativos aplicados a avaliação do potencial alergênico de ingredientes cosméticos 

Identi f icação dos Part ícipes  do  Projeto  
Univers idade:  Univer s idade  Federa l  de  Goiás  

Unidade:  Faculdade  de Farmác ia  
Fundação:  FUNAPE 

Coordenador(a):  CPF/Matrícula SIAPE 

Marize Ca mpos  Valadares  77556356604 

Telefone 01  Telefone 02  e-mail  
3209-6039 R202 98117-3040  marizeufg@gmail .com 

Centro de  Custo  Banco e  Agência  Conta Corrente específ ica  

21.060 086-8  19270-8  

Classi f icação do Projeto:  

Pesquisa  Extensão  Ensino  

Desenvolvimento Inst i tuc iona l  Desenvolvimento Cient í f ico e  Tecno lógico  

Justificativa/Fundamentação do Projeto 
Nos últimos 50 anos, um esforço enorme de cientistas em todo o mundo tem sido a busca por soluções mais 

eficientes e éticas para a avaliação de toxicidade sem o uso de animais de experimentação. O uso de métodos 

alternativos à experimentação animal é sobretudo uma questão de grande relevância ética e humana, mas também uma 

busca por uma ciência de melhor qualidade, com maior capacidade preditiva aliada a viabilidade econômica.  

Diante deste contexto global, o Brasil fez um marco histórico em 2012 com a criação do BraCVAM (Centro 

Brasileiro de Validação de Métodos Alternativos) e da Rede Nacional de Métodos Alternativos (RENAMA), criada 

através da Portaria nº 491/2012 do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI). Anteriormente, já havia 

aprovado a Lei Arouca (lei nº 11.794/2008), que versa sobre o uso de animais na experimentação e no ensino, com 

consequente criação do Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal (CONCEA). 

Acompanhando esse cenário, o Laboratório de Farmacologia e Toxicologia Celular – LFTC/FARMATEC da 

Faculdade de Farmácia (UFG) vêm desenvolvendo trabalhos nesse campo científico nos últimos 10 anos, sendo um 

dos poucos laboratórios do Brasil a integrar a RENAMA. 

Desde 2014, com o projeto de doutorado do aluno Renato Ivan de Ávila Marcelino, sob orientação da Profa. 

Dra. Marize Campos Valadares, o LFTC/FARMATEC tem estudado e proposto um fluxo de ensaios in chemico/in 

vitro para investigação do potencial de sensibilização dérmica de ingredientes de tintura de cabelo utilizando e 

refinando alguns ensaios propostos pela Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), bem 

como propondo outras abordagens complementares para mimetizar a resposta alérgica a toxicantes.  

A criação dessa plataforma de ensaios visa predizer, com maior exatidão do que os testes em animais, o 

potencial de sensibilização dérmica de substâncias através da interação de alérgeno químico com as proteínas da pele, 

queratinócitos e ativação de células dendríticas. 

I.a. Identificação do Objeto 
O objetivo deste trabalho é o desenvolvimento de uma plataforma multiparamétrica in vitro para avaliação do 
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potencial alergênico de produtos farmacêuticos, em especial tinturas para cabelo, baseada nas etapas do processo 
patológico de sensibilização dérmica. Os resultados obtidos serão comparados com os dados in vivo de sensibilização 
dérmica (animal e humano) obtidos da literatura. Cabe enfatizar que a escolha dos ensaios além de fundamentado na 
capacidade preditiva da associação dos testes in vitro, também considerou fatores econômicos, testes de curta duração 
e diminuição do emprego de material radioativo na pesquisa, como determinantes para a viabilidade técnica e 
econômica da plataforma multiparamétrica proposta. 

I.b. Número Registro do Projeto  I.c. Prazo de Execução 

042277 
Início Término 

10/2017 12/2018 

I.d. Resultados Esperados 
Em consonância com as ações do MCTI do governo brasileiro, que incentiva a pesquisa e o desenvolvimento de 
métodos alternativos à experimentação animal, e diante da demanda social e exigência da sociedade produtiva para a 
implementação de novos testes, além do intenso incremento da relação Universidade/Empresas Farmacêuticas, 
vislumbra-se como resultados (imediatos ou em médio prazo), os itens abaixo relacionados. Cabe aqui ainda enfatizar 
que a presente proposta está em conformidade com as políticas públicas voltadas para o fortalecimento tecnológico 
brasileiro. 
- Contribuir para o desenvolvimento de métodos alternativos ao uso de animais para avaliação do potencial de 
imunotoxicidade de produtos químicos, uma área que exige extenso desenvolvimento técnico-científico.  
- Visa-se a formação de recursos humanos e o alcance de autonomia tecnológica e desenvolvimento do País. 
- Reduzir o sofrimento de animais de laboratório, tornando a pesquisa científica e ensaios de risco e segurança de 
produtos químicos de forma ética, racional e humanizada. 
- Consolidar as atividades de pesquisa do programa de Pós-graduação da UFG visando à formação de recursos 
humanos na área de toxicologia, em especial métodos alternativos a experimentação animal. 
- Implementação de novas tecnologias nas atividades do Grupo de Pesquisa envolvido em programas de pós-
graduação da UFG, na área de toxicologia, com vistas à sua consolidação. 
-Estímulo ao aumento do impacto de nossa produção científica, viabilizando o uso de metodologias de vanguarda e da 
cooperação com novos pesquisadores.  
-Fortalecimento e consolidação das Redes Goianas de Pesquisa participantes desta proposta. 
I.e. Cronograma de Execução 

Meta Etapa Descrição 
Indicador Físico 

Início Final 
Unid. Qtd. 

Padroniza
ção dos 
metodos 

1 
Padronização dos ensaios in vitro e 
in silico 

testes 2 01/10/17 30/10/2018 

Aplicação 
da 

plataforma 
2 

Aplicar a plataforma desenvolvida 
para avaliar alergenicidade de 

misturas 
misturas 10 01/01/2018 30/10/2018 

 
I.f. Indicadores de cumprimento das metas 

 Execução dos ensaios e análise dos dados 
 Desenvolvimento, padronização e validação de plataformas experimentais 
 Publicação de artigos, anais de congressos e/ou capítulos de livro 
 Treinamento de recursos humanos 

 
II  –  RECURSOS FINANCEIROS E APLICAÇÃO 
 
Valor  Total  do Plano:  R$ 40 .000,00  (referente a  £10.000,00)  

II .a .  Deta lha mento  da Rece ita  

 Recurso proveniente de uma premiação internacional de pesquisa, trata-se de um prêmio Inglês que 
premia trabalhos de pesquisa que não utilizem animais de experimentação. O doutorando Renato 
ganhou o prêmio de jovens pesquisadores e receberá 10.000,00 libras que deverá ser obrigatoriamente 
empregado na conclusão do seu trabalho de pesquisa 
 
 



                                                   

II .b .  Cronograma de desembolso dos recursos 
Parcela  Data  Valor  

Única  10/11/2017  £10.000,00  (R$ 42.600 ,00)  

 
II .c .  Plano de Aplicação dos Recursos Financeiros  
Item Valor  (R$)  

1-  Receita  Total  42.600,00  

 

2-  Prev isão  de Despesas (a+b+c+d+e+f+g)  Total  42.600,00 

a-Pessoal   Tota l   0 ,00  
Colaboradores eventuais (pessoal CLT) 0 ,00 
Encargos s/ CLT (≈ 83 %) 0,00  
Consultorias (STPF - RPA) + Encargos s/ serviços (20% INSS s/ RPA) 0 ,00 
Estagiários 0 ,00  
Bolsas 0 ,00 
Outros encargos 0,00 
b – Serviços de Terceiros P. Jurídica                                                                          Total  0 ,00  
Hospedagem e Alimentação 0,00  
Manutenção de máquinas e equipamentos  0 ,00 
Assinatura de Periódicos/Anuidades 0,00  
Reprodução de documentos 0,00  
Confecção de cartaz para divulgação 0,00 
Adequação do espaço 0 ,00 
D.A.O. da FAP* (10%)             0 ,00  
Outros serviços  0 ,00  

c – Passagens e Despesas com Locomoção                                                                  Total  0,00 

d-  Despesas com diárias                                                                    Tota l  0,00 

e – Material de Consumo : Reagentes para o desenvolvimento da pesquisa           Total  R$42.600,00  
Meios de cultura R$ 10.000,00  
Anticorpos para citometria R$ 20 .000,00  
Plásticos estéreis  R$ 10.000,00  
Filtros estéreis R$ 2.600 ,00  
Material de Limpeza 0 ,00 
Gêneros alimentícios 0 ,00 
Combustíveis e lubrificantes 0,00 
f– Investimento                                                                                                              Total  0 ,00  
Obras e Instalações 0,00 
Equipamentos e Material Permanente (móveis, máquinas, livros, aparelhos etc.)  0 ,00  
g– Ressarcimento IFES ** (via GRU)                                                                           Total 0 ,00  
Ressarcimento à UFG (3%) 0,00 
Ressarcimento à UA/Órgão (7%)  0,00 
h- Ganho econômico***                                                                                       0,00 
Total 0 ,00  

* FAP – Fundação de Apoio à Pesquisa  
** IFES – Instituição Federal de Ensino Superior 
*** - Não havendo previsão de ganho econômico este será apurado ao final da execução do projeto. 

 
 

II.d. Detalhamento e Justificativa do Investimento 

Quant idade  Descrição 
(Equipamentos/Móveis/Obras/Reformas) 

Valor  Período  

Não se Apl ica     

Just i ficat iva  
 

 

II .e .  Identif icação dos recursos da  UFG 



                                                   

Quant idade  Descrição dos Recursos da IFES (Equipamentos, Laboratórios, etc.) 
1  Est rutura  Fí sica e  labora toria l  da  Faculdade  de Farmácia UFG 
Just i ficat iva :  Estrutura necessária  para a  cont inuidade da pesquisa ,  real ização de  anal ises e  
demais exper imentos.  
 
 

II . f .  Detalhamento do Ressarcimento à IFES 
Quant idade  Formas de Ressarcimento à IFES 
Não se Apl ica .   

  
Just i ficat iva :  Recurso  proveniente de prêmio,  não  sendo permit ida  a  cobrança  de quaisquer  
despesas  com adminis tr ação ou ressarcimento  as ins t i tuições  apoiadoras,  o  recurso  preci sa  ser  
in tegralmente ut i l izado na cont inuidade da  pesquisa.  
 
 

II .g .  Tratamento Tributário para  Bolsas (Campo a  ser  preenchido pe la  UFG)  
Bolsa Doação  Bolsa Doação  com Encargo  

Bolsa de  Est ímulo a  Inovação  Bolsa Ad icional  Var iável  

Justificativa:  
Não se aplica  
 
 

  

   
 



                                                   

 
III QUADRO DE PESSOAL 
II I .a .  Part ic ipantes  ( da UFG ou de outras IES)  de for ma volunt ária (Lei  nº  8 .958/94  e 10 .973/2004) 

Nome  
Reg i stro  F unc ional  ou 

matrícu la  
Inst i t ui ção de  

vinculação  

Dados  
Vinculação 

(Docente ,  Tec.  
Ad m. ,  Discente )  

Per íodo/  
Duração/ mês  

Carga Horária anual  

MARIZE CAMPOS V ALADARES 249890 UFG Docente  6  20  
RENATO IV AN DE ÁVILA MARCELINO 20141129 UFG Discen t e  6  80  

 
Obs:  aba ix o de cada quadro,  just i f i car  o valor  das bolsas  indicando os  seus referenciais .  

II I . b.  Part i c ipant es  co m recebi mentos  de bolsa (da UFG ou de  outras IFES)  (Lei  nº  8 .958 /1994  e 10 .973/2004)   

Nome  
Reg i stro  

Funcional  ou 
matrícu la  

Inst i t ui ção 
de 

vinculação  

Dados  

M odal idade (* )  Vinculação 
(Docente ,  Tec.  

Ad m. ,  Discente )  

Per íodo/  
Duração 

/mês  

Carga 
Horária  
M ensal  

Valor   
M ensal  

Valor  
Total  

Não se aplica         
                                                                                                                                  Tot al   
(*)  Refe re -se  à  mod al idad e de f in ida nos te r mo s da RESOLUÇÃO-CONSUNI Nº  03 /2017.   
      

II I .c .  Outros  Part ic ipant es  (Pesqui sador Ex terno/Convidado)  f or ma de  Bol sa  

Nome  CPF 

Dados  
M odal idade (* )  Per íodo/  

Duração 
/mês  

Carga 
Horária  
M ensal  

Valor   
M ensal  

Valor  Total  

                    Não se aplica                                                                                                              Total   
(*)  Refe re -se  à  mod al idad e de f in ida nos te r mo s da RESOLUÇÃO-CONSUNI Nº  03 /2017.   
 

II I . d.  Outros  Part i c ipantes  –  Reg i me  de  CLT  

Nome  Cargo  

Dados  

Carga Horária 
se manal  

a .  Per íodo/  
Duração  

b.  Salário base  
mensa l  

c .  Encargos  -  
mensa l  (* )  

d.  
Benef í cios  -  
mensa l  (**)  

Valor  Total   
(a  *  ( b+c+d))  

Não se aplica        
                                                                                                                                   Tot al   

Indicação dos Benef í c ios  não obrig atórios  e  grat i f i cação de f unção (se  houver)  co m os respect ivos valores:   

 (*)  Valor  es t imado  dos  enca rgos  ( INSS,  P IS ,  FGTS,  reser va  resc i só r i a  p roporc ional )  +  ben efí c ios  obr iga tór ios .  
(**)  Benefí c ios  não  obr iga tó r ios  ( ind i car  s e hou ver )  +  gra t i fi cação  de  fun ção  ( i nd icar  s e  houver)  



                                                   

IV. APROVAÇÃO PELOS PARTÍCIPES 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROF. DR. EDWARD MADUREIRA BRASIL 
Reitor – UFG 

 

 PROF.DR. REINALDO GONÇALVES NOGUEIRA 
Diretor Executivo 

Fundação de Apoio à Pesquisa 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

PROF. DR.ROBSON MAIA GERALDINE 
Pró-Reitor de Administração e Finanças 

 
 
 
 

_________________________________________ 
PROFA. DRA. MARIZE CAMPOS VALADARES 

Coordenadora do Projeto  
 
 
 
 

 PROFA.DRA. MARIA TEREZA FREITAS BARA 

Diretora UA/ÓRGÃO 
 

 
 
 

 


