
 

 

                    FACULDADE DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS - UNICAMP 

   Boletim Informativo - Outubro 

TEM IDEIAS PARA O BOLETIM? ENVIE SUAS SUGESTÕES PARA: secgrad@fcf.unicamp.br  

COLABORADORES DA EDIÇÃO: Prof.ª Dr.ª Wanda Almeida e Graduando Washington Neto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UM NOVO JEITO DE SE PROTEGER DO SOL 

Nos últimos dias, tem-se enfrentado grandes ondas 

de calor e sol intenso. Para diminuir os danos à pele, 

causados pela radiação proveniente do sol, muitas 

pessoas tem aderido ao uso frequente de protetor 

solar. No entanto, grande parcela da população 

ainda ignora o seu uso diário. Em muitos casos, isso 

é justificado por o produto deixar um aspecto oleoso 

e grudento na pele, além do cheiro característico.  

Mas esse problema tende a acabar com a criação do 

UVO, uma bebida que promete proteger a pele da 

queimação e do foto-envelhecimento causados pelo 

sol. Segundo a empresa desenvolvedora, liderada 

pelo dermatologista americano Dr. Bobby Awadalla, 

ingerir 30 mL do UVO garante a proteção da pele 

contra os danos causados pela radiação solar.  

Acesse o link (em inglês) e veja como esse novo 

produto pretende agir e mudar a forma de como o 

mundo dos protetores solares é conhecido. 

https://www.youtube.com/watch?t=10&v=OC6-oQnhREE 1 
                             PROCURANDO EMPREGO? 

Estágio de Férias Danone | 

inscrições até 05/11 

Estágio Natura | inscrições até 26/10 

Estágio Medley | inscrições até 26/10 

Estágio Eurofarma (Diretoria de Inovação) | enviar 

currículo para claudia.oliveira@eurofarma.com.br  

Estágio e Analista Aché | www.ache.com.br  

Trainee Unilever | inscrições até 02/11 

Trainee Gerencial P&G | inscrições variadas 

Júnior Manager Danone | inscrições até 22/10 d 

Confira os detalhes dessas e outras vagas em: 

Vagas.com, Cia de Talentos, Across Job e Eureca.me 

 

INFORMES DA COORDENAÇÃO 

O evento “Farmácia na Praça” está confirmado para 

o dia 14 de Novembro, em Sumaré. Interessados em 

participar deverão passar por uma capacitação, 

provavelmente dia 6 ou 13 do mesmo mês. Para 

inscrição é necessário passar a CG: nome, RA e RG. 

OUTUBRO ROSA 

O evento que ocorre durante o mês de Outubro tem 

como objetivo principal conscientizar mulheres 

sobre a necessidade da prevenção e diagnóstico 

precoce do câncer de mama.  A cor rosa foi escolhida 

em virtude da famoso laço rosa que simboliza a luta 

pelo câncer de mama.  

 

 

Criado em 1990, em Nova Iorque, a campanha se 

difundiu para diversos países, e hoje, é seguida por 

diversas instituições, que se organizam para realizar 

atividades de conscientização junto à população. 

Curtindo a página “Outubro Rosa Campinas 2015” 

no Facebook, é possível ficar por dentro dos eventos 

que irão ocorrer na cidade. 

FARMÁCIAS: ATENDIMENTOS DE BAIXA 

COMPLEXIDADE 

As Redes de Farmácia têm se organizado para 

implementar modelos clínicas para atendimento de 

saúde de baixa complexidade. Após a aprovação de 

uma lei em agosto do ano passado, que permite 

ações de assistência à saúde em farmácias, redes 

como Pague Menos, Panvel e Venâncio, começaram 

a realizar consultas simples para acompanhar casos 

simples de hipertensão, diabetes e tabagismo.  

No entanto, a nova ideia ainda depende da 

regularização da Anvisa. Uma vez regulada, acredita-

se que permitirá a expansão das atividades. 
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