
     
Fundamentos e desafios sobre o desenvolvimento de métodos analíticos por 

Cromatografia a Líquido de Alta Eficiência (CLAE)  

OBJETIVO 

Eluc ida r os fundamentos da téc nic a de c romatogra fia a líquido de a lta efic iênc ia (CLAE), expor e 
exp lic a r c onc eitos básic os e o func ionamento do c romatógra fo. Apresenta r as etapas do 
desenvolvimento de método ana lític o por CLAE, bem c omo d isc utir seus pontos c rític os. Apresentar 
opç ões para a otimizaç ão dos parâmetros c romatográ fic os e pa ra a reduç ão de p rob lemas 
c omuns durante a aná lise. Com o c urso, o pa rtic ipante  deverá apresenta r ma ior senso c rític o para 
tomar dec isões menos empíric as e ma is assertivas nas aná lises por CLAE, a lém de reduzir a 
frequência de métodos falhos e de reanálises. 

 

PÚBLICO ALVO 

Profissionais Farmacêuticos que buscam conhecimento sobre HPLC.  

PALESTRANTE 

Ana Carolina Guimarães Ribeiro 
Graduada em Farmác ia pela Universidade Federa l de Alfenas e mestra em Ciênc ias Farmacêuticas 
pela Universidade Federa l de Minas Gera is. Atua lmente é doutoranda em Ciênc ias Farmac êutic as 
pela Universidade Federa l de Minas Gera is. Doc ente do c urso de Farmác ia . Atua c omo perita 
jud ic ia l. É c oordenadora do grupo téc nic o de indústria do CRF-MG. Experiente na á rea de indústria 
de med ic amentos no setor de Pesquisa e Desenvolvimento de Métodos Ana lític os que ava liam os 
estudos de equiva lênc ia fa rmac êutic a e b ioequiva lênc ia , bem c omo a qua lidade físic o-químic a de 
formas fa rmac êutic as e c osmétic as. Tem experiênc ia em téc nic as c omo espec trometria de 
rad iaç ão UV e IV; CG; CLAE; CLUE; em métodos ana lític os para med ic amentos ina la tórios; pesquisa 
de p rodutos de degradaç ão e d issoluç ão. Atua no desenvolvimento de modelos experimenta is p ré-
clínicos para medicamentos inalatórios. 

PARTICIPAÇÃO 

 

A participação se dará mediante inscrição prévia; 

 

A insc riç ão deverá ser rea lizada exc lusivamente na á rea restrita do site (www.crfmg.org.br) 
no menu de “Eventos”, no link “Eventos Disponíveis”; 

 

A insc riç ão só será va lidada após p reenc himento, c onc ordânc ia de todos os c ritérios 
apresentados e avaliação do Setor de Capacitação Profissional; 

 

Qualquer mensagem de erro deve ser a rquivada d ig ita lmente e ser enviada por e-mail 
(capacifar@crfmg.org.br); 

 

O partic ipante selec ionado que não c omparec er fic a rá impossib ilitado de partic ipa r dos 
eventos de capacitação da entidade no período de 6 meses; 

http://www.crfmg.org.br


     
Na área restrita do partic ipante está d isponível a opç ão de cancelamento da sua 
partic ipaç ão. O c anc elamento deve ser feito 48 horas antes do evento, não sendo ac eito 
de última hora sem justificativa plausível; 

 
As insc riç ões serão enc erradas 24 horas antes do evento ou o tota l p reenc himento do 
número de vagas disponibilizadas.  

CERTIFICADO 

O rec eb imento do c ertific ado d ig ita l (via á rea restrita ) está vinc ulado a partic ipaç ão em tempo 

integral no evento de capacitação, devidamente comprovada, somente para os inscritos.  

SELEÇÃO 

 

A seleç ão respeita rá as p rioridades já definidas neste doc umento e ordem de insc riç ão 
eletrônic a , sendo de tota l responsab ilidade de o insc rito verific a r sua situaç ão no site e ler as 
mensagens enviadas; 

 

O CRF/MG enviará comunicado aos selecionados pela área restrita;  

EVENTO 

Data: 06  de julho de 2019 

Cidade: Belo Horizonte/MG 

Duração: 5h00 

Horário: 09h00 às 15h00 

Local: Sede do Conselho Regional de Farmácia do Estado de Minas Gerais 

Endereço: Rua Urucuia, 48 - Floresta - Belo Horizonte/MG 

Vagas: 80  

REALIZAÇÃO 

Conselho Regional de Farmácia do Estado de Minas Gerais (CRF/MG) e 

   

                                                                 

Obs.: 
1) Na á rea restrita do site do CRF/ MG serão postadas todas as informaç ões pertinentes, sendo 

obrigação do participante sempre consultar para obter maiores detalhes. 

2) Este é um evento de cunho técnico científico, não sendo espaço adequado para disputa 
eleitoral. 


