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INTRODUCTION 

 

In this year of 2020, our event commemorating the National Day of Chemists (June 18) sanctioned 

by Law n° 2,800 / 1956, also known as “Law of Chemicals” will be different from previous years. Due to 

the coronavirus pandemic (COVID-19), the event will be totally free and transmitted in a virtual way 

through the ABQ AP YouTube platform, in addition to the channels of partner entities. In this way, fulfilling 

social distance, an indispensable measure during the crisis caused by this disease. 

The event will be held by the Regionals of the Brazilian Chemical Association (ABQ) ABQ-Amapá, 

ABQ-Western Amazonia, ABQ-Piauí and the Graduate Program in Biodiversity and Biotechnology 

(BIONORTE Network - Amapá), with the theme "The role of Chemistry & Biotechnology in confronting 

COVID-19: Challenges and opportunities". 

In this sense, the Organizing Committee is pleased to invite the community of graduate students, 

academics / students, professors and researchers in the field of chemistry and others to participate in this 

event. Programming is intended to dissemination of Science and pertinent issues about the time of the 

pandemic that we are living.  

The event will have the participation of renowned researchers such as:                

Profa. Dra. Maria Margarida Cortez Vieira from the University of Algarve, Superior Institute of 

Engineering (Portugal); Prof. Dr. Rosivaldo dos Santos Borges of the Federal University of Pará - 

Professor of the Graduate Programs in Medicinal Chemistry and Molecular Modeling and Bionorte Network 

- Polo Pará; Profa. Dra. Daniela Gonçalves de Abreu Favacho from the University of São Paulo, Faculty 

of Philosophy Sciences and Letters of Ribeirão Preto, Department of Chemistry; Prof. Dr. Roberto Alves de 

Sousa Luz from the Federal University of Piauí, Center for Natural Sciences, Department of Chemistry; 

Prof. Dr. Carlos Alberto Montanari from the University of São Paulo, São Carlos Institute of Chemistry, 

Department of Chemistry and Molecular Physics; Prof. Dr. José Carlos Tavares Carvalho from the Federal 

University of Amapá, Department of Biological and Health Sciences, Professor of the Graduate Program of 

Bionorte Network - Polo Amapá; Prof. Dr. Anselmo Fortunato Ruiz Rodriguez from the Federal 

University of Acre, Professor of the Graduate Program of  Bionorte Network - Polo Acre. 

The Webinar will have international guests, such as the Professor Dr. Joaquín M. Campos 

(Department of Pharmaceutical Organic Chemistry, Faculty of Pharmacy, Biosanitary Institute of Granada 

(Ibs. GRANADA) - University of Granada, Spain); Prof. Dr. Hady Keita (Universidad de la Sierra Sur, 

Oaxaca, Mexico); Prof. Dr. Njogu Mark Kimani (Department of Physical Sciences University of Embu, 

Kenya). 
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In addition, the event will have guests from different regions of the country, such as Prof. Dr. 

Cleydson Breno Rodrigues dos Santos (ABQ-AP / BIONORTE Network); Prof. Dr. João Sammy Nery 

de Souza (ABQ-PI / UFPI); Profa. Dra. Sheylla Susan Moreira da Silva de Almeida (BIONORTE 

Network / UNIFAP); Profa. Dra. Nedja Suely Fernandes (ABQ-RN / UFRN); Prof. Dr. Alcy Favacho 

Ribeiro (ABQ-PA / UFPA); Prof. Dr. Francílio de Carvalho Oliveira (ABQ PI / UNINOVAFAPI and 

Estácio Teresina-PI); Prof. Me. Jean Carlos Antunes Catapreta (UFPI / ABQ); Prof. Me. Kelton Luis 

Belém dos Santos (UNIFAP); Profa. Esp. Heliana Marques de Oliveira (ABQ – Northern Region 

Director);    Profa. Esp. Ana Caroline Araújo Duarte da Silva (ABQ-AO / CRQ XIV); Profa. Dra. Naise 

Mary Caldas Silva (UFPI); Prof. Dr. Airton Marques da Silva (ABQ / UECE); Profa. Esp. Luciane 

Barros Silva (SEED AP/LMQC-UNIFAP); Prof. Dr. Irlon Maciel Ferreira (BIONORTE Network / 

UNIFAP); Profa. Dra. Selene Maia de Morais (UECE); Prof. Dr. Marcus Vinícius Lia Fook (UFPB); 

Prof. Dr. Tiago Marcolino de Souza (BIONORTE Network / UEAP). 

We have the support of the Laboratory of Modeling and Computational Chemistry from the Federal 

University of Amapá (UNIFAP), Federal University of Piaui (UFPI), Graduate Program in Medicinal 

Chemistry and Molecular Modeling at the Federal University of Pará, State University of Amapá (UEAP), 

State University of Amazonas (UEA), Federal Institute of Amapá (IFAP), Federal Council of Chemistry 

(CFQ) and Regional Council of Chemistry (CRQ XIV and CRQ XVIII). 

The event will be completely free (a certificate will only be issued to those registered on the event 

website). 

Registrations will be made via link: http://abq-ap.org.br/webinar2020/ 
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INTRODUÇÃO 

 

Neste ano de 2020, o nosso evento comemorativo ao Dia Nacional dos Químicos (18 de junho) 

sancionado pela Lei n° 2.800/1956, também conhecida por “Lei Mater dos Químicos” será diferente dos 

anos anteriores. Por conta da pandemia do coronavírus (COVID-19), o evento será totalmente gratuito e 

transmitido de forma virtual pela plataforma YouTube da ABQ AP, além dos canais das entidades parceiras. 

Cumprindo, desta forma, o distanciamento social, medida indispensável durante a crise provocada por esta 

doença. 

O evento será realizado pelas Regionais da Associação Brasileira de Química (ABQ) ABQ-Amapá, 

ABQ-Amazônia Ocidental, ABQ- Piauí e Programa de Pós-Graduação em Biodiversidade e Biotecnologia 

do Polo Amapá (Rede BIONORTE), com a temática “O papel da Química & Biotecnologia no 

enfrentamento ao COVID-19: Desafios e oportunidades”.  

Nesse sentido, a Comissão Organizadora tem o prazer de convidar a comunidade de Pós-graduandos, 

acadêmicos/estudantes, professores e pesquisadores da área de química e afins para participarem deste 

evento. A programação destina-se a divulgação da Ciência e assuntos pertinentes acerca do momento da 

pandemia que estamos vivendo.  

O evento terá a participação de pesquisadores renomados como:                           

Profa. Dra. Maria Margarida Cortez Vieira da Universidade do Algarve, Instituto Superior de 

Engenharia - Campus da Penha (Portugal); Prof. Dr. Rosivaldo dos Santos Borges da Universidade 

Federal do Pará – Docente dos Programas de Pós-graduação em Química Medicinal e Modelagem 

Molecular e Rede Bionorte (Polo Pará); Profa. Dra. Daniela Gonçalves de Abreu Favacho da 

Universidade de São Paulo, Faculdade de Filosofia Ciências e Letras de Ribeirão Preto, Departamento de 

Química; Prof. Dr. Roberto Alves de Sousa Luz da Universidade Federal do Piauí, Centro de Ciências da 

Natureza, Departamento de Química; Prof. Dr. Carlos Alberto Montanari da Universidade de São Paulo, 

Instituto de Química de São Carlos, Departamento de Química e Física Molecular; Prof. Dr. José Carlos 

Tavares Carvalho da Universidade Federal do Amapá, Departamento de Ciências Biológicas e da Saúde, 

Docente do Programa de Pós-graduação da Rede Bionorte (Polo Amapá); Prof. Dr. Anselmo Fortunato 

Ruiz Rodriguez da Universidade Federal do Acre, Docente do Programa de Pós-graduação da Rede 

Bionorte (Polo Acre). 

O Webinar terá convidados internacionais, tais como o Catedrático Prof. Dr. Joaquín M. Campos 

(Department of Pharmaceutical Organic Chemistry, Faculty of Pharmacy, Biosanitary Institute of Granada 

(Ibs.GRANADA) - University of Granada, Spain); Prof. Dr. Hady Keita (Universidad de la Sierra Sur, 

Oaxaca, Mexico); Prof. Dr. Njogu Mark Kimani (Department of Physical Sciences University of Embu, 

Kenya). 
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Além disso, o evento terá convidados de diversas regiões do país, como o Prof. Dr. Cleydson Breno 

Rodrigues dos Santos (ABQ-AP / Rede BIONORTE); Prof. Dr. João Sammy Nery de Souza (ABQ-PI / 

UFPI); Profa. Dra. Sheylla Susan Moreira da Silva de Almeida (BIONORTE / UNIFAP); Profa. Dra. 

Nedja Suely Fernandes (ABQ-RN / UFRN); Prof. Dr. Alcy Favacho Ribeiro (ABQ-PA / UFPA); Prof. 

Dr. Francílio de Carvalho Oliveira (ABQ PI / UNINOVAFAPI e Estácio Teresina-PI); Prof. Me. Jean 

Carlos Antunes Catapreta (UFPI / ABQ); Prof. Me. Kelton Luis Belém dos Santos (UNIFAP); Profa. 

Esp. Heliana Marques de Oliveira (ABQ – Diretora da Região Norte); Profa. Esp. Ana Caroline Araújo 

Duarte da Silva (ABQ-AO / CRQ XIV); Profa. Dra. Naise Mary Caldas Silva (UFPI); Prof. Dr. Airton 

Marques da Silva (ABQ / UECE); Profa. Esp. Luciane Barros Silva (SEED AP/LMQC-UNIFAP); Prof. 

Dr. Irlon Maciel Ferreira (Rede BIONORTE / UNIFAP); Profa. Dra. Selene Maia de Morais (UECE); 

Prof. Dr. Marcus Vinícius Lia Fook (UFPB); Prof. Dr. Tiago Marcolino de Souza (Rede Bionorte / 

UEAP). 

Contamos com o apoio do Laboratório de Modelagem e Química Computacional (LMQC/UNIFAP) 

da Universidade Federal do Amapá (UNIFAP), Universidade Federal do Piauí (UFPI), Programa de Pós-

Graduação em Química Medicinal e Modelagem Molecular da Universidade Federal do Pará, Universidade 

do Estado do Amapá (UEAP), Universidade Estadual do Amazonas (UEA), Instituto Federal do Amapá 

(IFAP), Conselho Federal de Química (CFQ) e Conselho Regional de Química (CRQ XIV e CRQ XVIII). 

O evento será totalmente gratuito (um certificado será emitido apenas para os inscritos no site do 

evento). 

As inscrições serão realizadas no link http://abq-ap.org.br/webinar2020/ 
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STATEMENTS BY THE ORGANIZING COMMITTEE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Neste Webinar Internacional, nós comemoraremos o 18 de junho (Dia do 

Químico) da forma mais prazerosa que somos acostumados a fazer, com debates, 

diálogos e discussões cientificas, sempre se pautando com o respeito mútuo e os 

princípios éticos que norteiam a Ciência! Sejam muito bem-vindos! Que venham 

os Desafios e oportunidades”. 

 

“In this International Webinar, we will celebrate the June 18 (Chemist's Day) in 

the most pleasant way that we are used to doing, with debates, dialogues and 

scientific discussions, always guided by mutual respect and the ethical principles 

that guide Science! Welcome - May the challenges and opportunities come".  

(Cleydson B. R. Santos – Presidente da Associação Brasileira de Química 

Regional do Amapá, Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Biodiversidade 

e Biotecnologia Polo Amapá – Rede Bionorte/Universidade Federal do Amapá) 

 

 

CLEYDSON BRENO RODRIGUES DOS SANTOS 

O QUE É QUÍMICA? 

“Cada vez mais percebe-se a necessidade de inovar, quebrar paradigmas, 

colocar as tecnologias a serviço da humanidade e buscar cada vez mais o 

conhecimento para ter a compreensão histórico, político, econômico e social, 

colocando-se com um ser protagonista na sociedade em que vive. A Química nos 

permite contemplar essa realidade e neste Webinar iremos vivenciar!!!”   

“The need to innovate, to break paradigms, to place technologies at the 

service of humanity and to seek more and more knowledge in order to have 

understanding historical, political, economic and social, placing itself as a 

protagonist in society in that lives. Chemistry allows us to contemplate this reality 

and in this Webinar we will experience!!!” 

(João S. N. de Souza – Universidade Federal do Piauí, Presidente da Associação 

Brasileira de Química – Piauí, e membro do Conselho Regional de Química - XVIII) 

 

 

JOÃO SAMMY NERY DE SOUZA 

http://lattes.cnpq.br/4851715640991871
http://lattes.cnpq.br/9712456150235877
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 STATEMENTS BY THE ORGANIZING COMMITTEE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Firstly, I would like to greet the friends who gave me the pleasure of inviting 

me to cooperate in the realization of this event, in honor of Chemist's day. I greet 

all professionals and wish you to make the most of this event.” 

 

(Joaquín M. Campos – Department of Pharmaceutical Organic Chemistry, 

University of Granada, Spain) 

 

JOAQUÍN MARÍA CAMPOS 

 

“Ante la actual crisis sanitaria generada por corona virus, webinar es 

considerado hoy como un puente entre las comunidades científicas en pro de la 

difusión del conocimiento. En tiempos excepcionales, acciones excepcionales”. 

 
“Given the current health crisis caused by coronavirus, webinar is 

considered today as a bridge between scientific communities for the 

dissemination of knowledge. In exceptional times, exceptional actions”. 

 

(Hady Keita – Professor and research scientist, Universidad de la Sierra 

Sur, Oaxaca, Mexico) 

HADY KEITA 

“No momento em que vivemos, em particular com essa pandemia, é de 

fundamental importância a forma como atualizamos nossos conhecimentos. 

Esta Webinar vem agregar os profissionais e acadêmicos de Química e áreas 

afins de uma forma segura, promovendo a aproximação da comunidade 

científica brasileira à internacional”. 

“The moment we live, particularly with this pandemic, how we update our 

knowledge is of fundamental importance. This Webinar will bring together 

professionals and academics in Chemistry and related fields in a safe way, 

promoting the approach of the Brazilian scientific community to the 

international”. 

(Pedro C. A. Júnior – Universidade do Estado do Amazonas UEA, 

Presidente da Associação Brasileira de Química – Amazônia Ocidental 

ABQ-AO) 

 

PEDRO CAMPELO DE ASSIS JÚNIOR 

http://lattes.cnpq.br/5114276083368703
https://orcid.org/0000-0002-9035-8123
https://orcid.org/0000-0001-9168-8995
http://lattes.cnpq.br/5114276083368703
https://orcid.org/0000-0001-9168-8995
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 STATEMENTS BY THE ORGANIZING COMMITTEE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

“Nos últimos meses, nosso planeta foi surpreendido pela contaminação do vírus 

Sars-CoV-2. Diante desse desafio, e da necessidade de reflexão sobre temas 

relevantes, o Webinar tem como objetivo disseminar o conhecimento, incluindo 

pessoas que estão distantes dos grandes centros do País e que enfrentam 

dificuldades para estar em eventos científicos, contribuindo cada vez mais com a 

popularização da ciência e tecnologia. 

In recent months, our planet has been surprised by contamination of Sars-

CoV-2 virus. In view of this challenge, and the need of reflection about relevant 

topics, the Webinar aims to disseminate knowledge, including people who are 

distant from the major centers of the Country and who face difficulties to be in 

scientific events, increasingly contributing to the popularization of science and 

technology”. 

(Luciane B. Silva – Pesquisadora e docente da Secretária de Educação do 

Estado do Amapá/SEED AP) 

 

LUCIANE BARROS SILVA 

“A cada dia, a Química tem mostrado a sua importância para a sociedade, e no 

atual momento é de grande relevância a troca de conhecimentos e promover 

debates nos assuntos que se têm levantado nesse período de pandemia”. 

 

“Every day, Chemistry has shown its importance for society, and at the 

present moment it is of great relevance the exchange of knowledge and promote 

debates on the issues that have arisen during this pandemic period”. 

(Ana Caroline Duarte – Associação Brasileira de Química – Amazônia 

Ocidental ABQ-AO, Conselho Regional de Química XIV Região – CRQ XIV) 

 

 

“The COVID-19 pandemic has debilitated global economies, social and 

health systems. To overcome the pandemic calls for joint efforts from all walks of 

life. In the academy, sharing of knowledge and exchange of ideas is enthused. 

This webinar is timely in bringing scientists across borders to engage and 

exchange ideas”. 

(Njogu M. Kimani – Professor and research scientist, Department of 

Physical Sciences University of Embu, Kenya) 

ANA CAROLINE DUARTE 

NJOGU MARK KIMANI 

http://lattes.cnpq.br/7161318793486840
https://orcid.org/0000-0002-5171-1940
http://lattes.cnpq.br/9433148104558465


 

-9-  

 
 STATEMENTS BY THE ORGANIZING COMMITTEE 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Compartilhar o conhecimento é um exercício de cidadania, além disso esta 

Webinar será uma ótima oportunidade de ressaltar o valor da ciência de forma 

interdisciplinar no enfrentamento do Covid-19” 

 

“Share knowledge is an exercise of citizenship, moreover, this Webinar will 

be great opportunity to highlight the value of science in an interdisciplinary way 

the in facing Covid-19” 

(Irlon M. Ferreira - Vice-coodenador da Rede Bionorte Polo 

Amapá/UNIFAP) 

IRLON MACIEL FERREIRA 

“Em tempos difíceis, é vital refletir sobre os desafios a fim de aproveitar as 

oportunidades de crescimento e superação. Este Webinar é uma ocasião única 

para isso.” 

“During difficult times, it is vital to reflect on the challenges in order to take 

advantage of opportunities for growth and overcoming. This Webinar is a unique 

occasion for that”. 

(Tiago Marcolino de Souza – Universidade do Estado do Amapá, UEAP – 

Docente do Programa de Pós-graduação em Biodiversidade e Biotecnologia da 

Rede Bionorte Amapá) 

TIAGO MARCOLINO DE SOUZA 

“Quero homenagear todos os profissionais da Química neste 18 de junho tão 

importante. Desejo aos participantes que desfrutem ao máximo de cada Webinar 

e socializem seus aprendizados, pois este evento dedicamos a vocês”. 

 

“I want to honor all the professionals of Chemistry on this June 18, so 

important. I wish the participants to enjoy to the maximum of each Webinar and 

socialize your learning, because this event is dedicated to you”. 

(Vitor Hugo da Silva Sanches – Diretor Financeiro da Associação 

Brasileira de Química Regional do Amapá) 

VITOR HUGO DA SILVA SANCHES 

http://lattes.cnpq.br/9897023410899133
http://lattes.cnpq.br/6302194006113059
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MORNING SCHEDULE/PROGRAMAÇÃO MANHÃ 

(BRASILIA TIME - BRAZIL) 

 

SCHEDULE JUNE 17 / 17 DE JUNHO JUNE 18 / 18 DE JUNHO JUNE 19 / 19 DE JUNHO 

MORNING / MANHÃ 

10:00h 

“Fossil Polymers in Food Packaging 

during COVID-19 times” 

 

Profa. Dra. Maria Margarida Cortez 

Vieira 

 
http://lattes.cnpq.br/4309842854039661 

“Educação científica em tempos de 

pandemia: reflexões sobre demandas 

formativas” 

 

Profa. Dra. Daniela Gonçalves de Abreu 

Favacho 

 

http://lattes.cnpq.br/1341833254376796  

“A química de produtos naturais 

para a COVID-19” 

 

Prof. Dr. José Carlos Tavares Carvalho 

 

 

http://lattes.cnpq.br/4251174810000113  

LUNCH/ALMOÇO 

 
 

 

 

 

http://lattes.cnpq.br/4309842854039661
http://lattes.cnpq.br/1341833254376796
http://lattes.cnpq.br/4251174810000113
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AFTERNOON SCHEDULE / PROGRAMAÇÃO TARDE (BRASILIA TIME - BRAZIL) 

SCHEDULE JUNE 17 / 17 DE JUNHO JUNE 18 / 18 DE JUNHO JUNE 19 / 19 DE JUNHO 

AFTERNOON / TARDE 

15:00h - 

“de repente Professor online” 

Prof. Dr. Roberto Alves de Sousa Luz 

 
http://lattes.cnpq.br/3929578675139228 

- 

BREAK / INTERVALO 

17:00h 

“Aspectos químicos e estruturais de 

fármacos aplicados na COVID-19” 

 

Prof. Dr. Rosivaldo dos Santos 

Borges 

 
http://lattes.cnpq.br/4783661132100859 

"Planejamento Molecular e 

Reposicionamento de Fármacos para a 

COVID-19". 

Prof. Dr. Carlos Alberto Montanari 

 
http://lattes.cnpq.br/9200533791228786 

Nanomedicine and technologies 

in the fight against COVID-19 

Prof. Dr. Anselmo Fortunato Ruiz 

Rodriguez 

 
http://lattes.cnpq.br/1747170505344631 

CLOSING / ENCERRAMENTO 

http://lattes.cnpq.br/3929578675139228
http://lattes.cnpq.br/4783661132100859
http://lattes.cnpq.br/9200533791228786
http://lattes.cnpq.br/1747170505344631
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SCIENTIFIC PROGRAM/PROGRAMAÇÃO CIENTÍFICA 

 

Wednesday, 17th June 2020; Quarta-feira, 17 de junho de 2020 (10h-Horário de Brasília-DF)  

Webinar 1 - Speaker / Palestrante: Profa. Dra. MARIA MARGARIDA CORTEZ VIEIRA (Universidade 

do Algarve- PORTUGAL) 

Titlle:  Fossil Polymers in Food Packaging during COVID-19 times / 

Polímeros fósseis em embalagens de alimentos durante tempo de COVID-19 

 

Brief Summary 

Is petroleum-derived plastic indispensable for safe consumption of food and to avoid food waste? 

While there is no evidence that food or food packaging can transmit the COVID-19 according to the 

European and American food agencies, there is also no evidence to the contrary and consumers do not want 

to buy wholesale food because they have doubts. Would it be safer to touch a piece of fruit or a plastic bag 

containing it? 

As we prepare to ban single-use plastics in Europe and the US, the plastic industry used the threat of 

contamination of the new coronavirus to delay prohibitions on single-use plastics. The fear of contamination 

of reusable shopping bags seems to have caused a pause in the implementation and application of bans on 

disposable plastic bags. In the earliest times our health and safety will override the controversy of non-

biodegradable plastic waste and perhaps the “disposables” will return to the agenda. 

 

Breve Resumo 

Será o plástico derivado do petróleo indispensável para consumirmos em segurança os alimentos e 

evitarmos o desperdício alimentar? Embora não exista nenhuma evidência de que os alimentos ou as suas 

embalagens possam transmitir a COVID-19, de acordo com as agências de alimentos europeia e americana, 

também não há evidências do contrário e os consumidores não querem alimentos a granel (por atacado) 

porque têm dúvidas. Será mais seguro tocar numa peça de fruta ou num saco de plástico que a contenha? 

Numa altura em que nos preparamos para proibir os plásticos de uso único, na Europa e nos EUA, a 

indústria do plástico usou a ameaça de contaminação do novo coronavírus para atrasar as proibições de 

plásticos de uso único. O medo da contaminação dos sacos de compra reutilizáveis parece ter provocado 

uma pausa na implementação e aplicação das proibições de sacos de plástico descartáveis. Nos tempos mais 

próximos a nossa saúde e segurança ir-se-á sobrepor à polêmica dos resíduos de plásticos não 

biodegradáveis e talvez os descartáveis voltem à ordem do dia.  

 

Curriculum / Currículo  

Possui doutorado em Biotecnologia e Engenharia Alimentar pela Universidade Católica Portuguesa - 

Porto (2001). Atualmente é professora coordenadora da Universidade do Algarve em Portugal. Tem 

experiência na área de Ciência e Tecnologia de Alimentos, com ênfase em Ciência e Tecnologia de 

Alimentos. 

http://lattes.cnpq.br/4309842854039661 

 
 

 

http://lattes.cnpq.br/4309842854039661
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Webinar 1-Titlle: Fossil Polymers in Food Packaging during COVID-19 times /  

Polímeros fósseis em embalagens de alimentos durante tempo de COVID-19 

SPEAKER / 

PALESTRANTE 

MEDIATOR / MEDIADOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Speaker 1 / Palestrante 1  

Profa. Dra. MARIA 

MARGARIDA CORTEZ 

VIEIRA 

  

MEDIATOR 1 / MEDIADOR 1: Prof. Dr. Cleydson Breno 

Rodrigues dos Santos (ABQ-AP / Rede BIONORTE). 

 

Pós-doutor em Química Medicinal e Modelagem Molecular 

pela Universidade de São Paulo - USP (2016). Doutor em 

Biotecnologia pela Universidade Federal do Amapá - UNIFAP 

(Rede BIONORTE/2014 e Graduado em Química Bacharelado 

pela UFPA (2006). Tem experiência na área de Química 

Teórica, Modelagem Molecular e ensaios biológicos. 

http://lattes.cnpq.br/4851715640991871 

 

MEDIATOR 2 / MEDIADOR 2: Prof. Dr. João Sammy 

Nery de Souza (ABQ-PI / UFPI). 

 

Doutor em Química pela Universidade Federal do Ceará 

(2009) e graduado em Licenciatura em Química pela 

Universidade Estadual do Ceará (2002). Tem experiência na 

área de Química, com ênfase em Química dos Produtos 

Naturais. 

http://lattes.cnpq.br/9712456150235877 

 

MEDIATOR 3 / MEDIADOR 3: Profa. Dra. Sheylla Susan 

Moreira da Silva de Almeida (BIONORTE - AP / UNIFAP). 

 

Doutora em Química na área de concentração em Química 

de Produtos Naturais pela USP São Carlos-SP (2008) e 

graduação em Farmácia (1999) pela Universidade Federal do 

Pará. Atua em várias linhas de pesquisa nas áreas de 

Biotecnologia, Biodiversidade, Óleos essenciais, animal e 

microrganismos, com atividade biológica e farmacológica. 

http://lattes.cnpq.br/5096255590649678 

 

MEDIATOR 4 / MEDIADOR 4: Profa. Dra. Nedja Suely 

Fernandes (ABQ-RN / UFRN). 

 

Doutora em Química Analítica pela Universidade Estadual 

Paulista Júlio de Mesquita Filho - UNESP (2001) e bacharel em 

Química Bacharelado pela Universidade Federal do Rio Grande 

do Norte - UFRN (1994). Atualmente, é professora Titular da 

UFRN e tem experiência na área de Química Analítica com 

ênfase em Técnicas Termoanalíticas (TG-DTG, DSC e DTA). 

http://lattes.cnpq.br/9563490368583906 

http://lattes.cnpq.br/4851715640991871
http://lattes.cnpq.br/9712456150235877
http://lattes.cnpq.br/5096255590649678
http://lattes.cnpq.br/9563490368583906
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SCIENTIFIC PROGRAM/PROGRAMAÇÃO CIENTÍFICA 

 

Wednesday, 17th June 2020; Quarta-feira, 17 de junho de 2020 (17h-Horário de Brasília-DF)  

Webinar 2 - Speaker / Palestrante: Prof. Dr. ROSIVALDO DOS SANTOS BORGES 

(UFPA/PPGQM3/PPGBIONORTE-POLO PARÁ) 

Titlle:  Chemical and structural aspects of drugs applied in COVID-19/  

Aspectos químicos e estruturais de fármacos aplicados na COVID-19 

Brief Summary 

COVID-19 is a worldwide medical emergency, both for its effects on public health, as well as social 

and economic. Several alternatives to contain its advances have been proposed, but the therapeutic 

alternatives proposed so far are still controversial. Thus, an exploration of the chemical and structural 

aspects of drugs applied in this disease is necessary from the perspective of medicinal chemistry. 

 

Breve Resumo 

A COVID-19 é uma emergência médica mundial, tanto por seus efeitos na saúde pública, quanto 

sociais e econômicos. Diversas alternativas para conter seus avanços foram propostas, mas as alternativas 

terapêuticas propostas até o momento ainda são controversas. Assim, uma exploração dos aspectos químicos 

e estruturais de fármacos aplicados nesta doença faz-se necessários sob a ótica da química medicinal. 

 

Curriculum / Currículo 

Graduado em Farmácia-Bioquímica (1995), doutor em Neurociências e Biologia Celular, pela 

Universidade Federal do Pará (2007). Pós-doutorado no Instituto de Química de São Carlos-Universidade de 

São Paulo em Química Quântica e Medicinal (2011-2013). Pesquisador Visitante na Brigham Young 

University (BYU/Provo-UT-USA) na área de Síntese de Compostos Bioativos (2014-2016). Professor de 

Química Farmacêutica e Química Medicinal na UFPA. Atua nas áreas de Tecnologia e Inovação Químico-

Farmacêutica de Fármacos e Medicamentos, com ênfase em modificação molecular de fármacos e moléculas 

bioativas por via sintética e biotecnológica, seleção de produtos naturais e seus derivados com propriedade 

Antioxidantes como Anti-inflamatórios, Anticâncer, Neuroprotetores e Insumos Farmacêuticos. Atua 

também na aplicação da Química Medicinal em Farmácia Clínica e Terapêutica. Nosso P&D de fármacos 

está baseado na estrutura de ligantes tais como derivados sintéticos e produtos naturais da biodiversidade 

Amazônica. Coordenador do Núcleo de Estudos e Seleção de Moléculas Bioativas (NESBio) com 

colaborações regionais, nacionais e internacionais, que já desenvolveu mais de 25 protótipos de fármacos 

anti-inflamatórios, analgésicos, neuroprotetor, antimicrobianos e anticâncer. Membro do PPG em Química 

Medicinal e Modelagem Molecular, Biodiversidade e Biotecnologia, e Oncologia e Ciências Médicas. 

Idealizador da Escola Paraense de Química Farmacêutica. Diretor da Amazon Smart Drugs. Bolsista de 

produtividade em Pesquisa do CNPq – Nível 2. 

http://lattes.cnpq.br/4783661132100859 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://lattes.cnpq.br/4783661132100859
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Webinar 2 - Titlle: Chemical and structural aspects of drugs applied in COVID-19/  

Aspectos químicos e estruturais de fármacos aplicados na COVID-19 

SPEAKER / 

PALESTRANTE 

MEDIATOR / MEDIADOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Speaker 2 / Palestrante 2 

Prof. Dr. ROSIVALDO DOS 

SANTOS BORGES 

  

MEDIATOR 1 / MEDIADOR 1: Prof. Dr. Cleydson Breno Rodrigues 

dos Santos (ABQ-AP / Rede BIONORTE). 

 

Pós-doutor em Química Medicinal e Modelagem Molecular pela 

Universidade de São Paulo - USP (2016). Doutor em Biotecnologia pela 

Universidade Federal do Amapá - UNIFAP (Rede BIONORTE/2014 e 

Graduado em Química Bacharelado pela UFPA (2006). Tem experiência 

na área de Química Teórica, Modelagem Molecular e ensaios biológicos 

http://lattes.cnpq.br/4851715640991871 

 

MEDIATOR 2 / MEDIADOR 2: Prof. Dr. Alcy Favacho Ribeiro 

(ABQ-PA / UFPA) 

 

Doutor em Química pela Universidade Federal do Pará (2013). 

Licenciado e Bacharel em Química (1997). Atualmente é docente da 

Universidade Federal do Pará, membro da diretoria executiva da ABQ. 

Tem experiência na área de Química dos Produtos Naturais, atuando 

principalmente nos seguintes temas: ciências ambientais, ensino de 

química, óleos fixos e voláteis, além de testes biológicos e atividades 

antioxidantes e feiras de ciências. 

http://lattes.cnpq.br/2716307121659406 

 

MEDIATOR 3 / MEDIADOR 3: Prof. Dr. Hady Keita - Universidade 

de la Sierra, Sur Oaxaca, México. 

 

Pós-doutor em Farmacologia de Produtos Naturais pela Universidade 

Federal do Amapá - UNIFAP (2018). Doutor em Ciências 

Quimicobiológicas pelo Instituto Politécnico Nacional- IPN (2012), 

México e graduado em Ciências Farmacêuticas pela Universidade de 

Oriente-UO (2005), Cuba. Experiência em ensaios biológicos e estudos da 

obesidade, hipertensão e técnica da biologia molecular (PCR). 

Orcid: https://orcid.org/0000-0001-9168-8995  

 

MEDIATOR 4 / MEDIADOR 4: Prof. Dr. Francílio de Carvalho 

Oliveira ABQ PI / UNINOVAFAPI e Estácio Teresina. 

Doutor em Engenharia Biomédica pela Universidade Brasil (2019) e 

graduado em Licenciatura Plena em Química pela Universidade Federal 

do Piauí (1998). Tem experiência na área de Química, com ênfase em 

Ensino de Química, análise bromatológica e biomateriais. Atualmente é 

docente no Centro Universitário Uninovafapi/Afif. 

http://lattes.cnpq.br/1471026024290662 

 

http://lattes.cnpq.br/4851715640991871
http://lattes.cnpq.br/2716307121659406
https://orcid.org/0000-0001-9168-8995
http://lattes.cnpq.br/1471026024290662
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SCIENTIFIC PROGRAM/PROGRAMAÇÃO CIENTÍFICA 

 

Thursday, 18th June 2020; Quinta-feira, 18 de junho de 2020 (10h-Horário de Brasília-DF)  

Webinar 3 - Speaker / Palestrante: Profa. Dra. DANIELA G. DE ABREU FAVACHO 

(UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - RIBEIRÃO PRETO) 

Titlle:  Science education in times of pandemic: reflections on training demands /  

Educação científica em tempos de pandemia: reflexões sobre demandas formativas 

Brief Summary 

A temporal analysis reveals that early last century, people were more “optimistic” about science. In 

the 60s and 70s, this changed with the impacts of chemicals on the environment and human health. Shortly 

before the pandemic, Brazilian society was growing in disrepute regarding science. The pandemic 

coronavirus impels us to discuss: for what and for whom is science education useful? What are the demands 

that the pandemic opens up in relation to the formation of the chemistry teacher? In this live we intend to 

talk about all these issues. 

 

Breve Resumo 

Uma análise temporal revela que início do século passado, as pessoas estavam mais “otimistas” em 

relação à ciência. Nas décadas de 60 e 70, isto mudou com os impactos de produtos químicos no meio 

ambiente e saúde humana. Pouco antes da pandemia, a sociedade brasileira vinha num crescente descrédito 

quanto a ciência. A pandemia do Corona vírus nos impele a discutir: para que e para quem é útil a educação 

científica? Quais as demandas que a pandemia escancara em relação a formação do professor de química? 

Nesta live pretendemos dialogar sobre todas essas questões.  

 

Curriculum / Currículo 

Bacharel e Licenciada em Química, Doutora em Ciências pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras 

de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (FFCLRP/USP). Desenvolveu o Pós-Doutoramento, na 

Faculdade de Educação da USP, junto ao Grupo de Estudos e Pesquisa sobre Atividade Pedagógica 

(GEPAPe). Atualmente, é Professora do Curso de Licenciatura em Química da referida Universidade e 

desenvolve projetos relacionados à divulgação científica, educação ambiental, currículo e formação inicial e 

continuada de professores de química. É líder do Grupo de Formação, Ensino e Pesquisa em Educação 

Ambiental (GFEPEA), formado por professores de ensino médio, alunos de licenciatura e docentes da 

universidade. Tem experiência na área de Química, com ênfase em Ensino de Química. De 2008 a 2012, 

coordenou o Centro de Ensino Integrado de Química (CEIQ), que tem tradição no desenvolvimento de 

atividades de educação científica na região de Ribeirão Preto. 

http://lattes.cnpq.br/1341833254376796 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

http://lattes.cnpq.br/1341833254376796
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Webinar 3 - Titlle: Science education in times of pandemic: reflections on training demands /  

Educação científica em tempos de pandemia: reflexões sobre demandas formativas 

SPEAKER / 

PALESTRANTE 

MEDIATOR / MEDIADOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Speaker 3 / Palestrante 3 

Profa. Dra. DANIELA 

GONÇALVES DE ABREU 

FAVACHO 

  

 

 

 

MEDIATOR 1 / MEDIADOR 1: Prof. Me. Jean Carlos Antunes 

Catapreta (UFPI / ABQ). 

 

Mestre em Química pela Universidade Federal do Maranhão (2008) e 

graduado em Química pela Universidade Federal de Viçosa (2003). 

Atualmente é professor da UFPI em ensino de química e Educação à 

distância, além de coordenador nacional da ONC "Olimpíadas Nacional de 

Ciências", e integrante da Olimpíada Piauiense de Química. Diretor da ABQ-

Nacional (relações internas) e Piauí (vice-presidente).  

http://lattes.cnpq.br/6662559305361867 

 

MEDIATOR 2 / MEDIADOR 2: Prof. Me. Kelton Luis Belém dos 

Santos (UNIFAP) 

 

Pós-doutor em Química Medicinal e Modelagem Molecular pela 

Universidade de São Paulo - USP (2016). Doutor em Biotecnologia - 

UNIFAP (Rede BIONORTE/2014 e Graduado em Química Bacharelado pela 

UFPA (2006). Tem experiência na área de Química Teórica, Modelagem 

Molecular e ensaios biológicos 

http://lattes.cnpq.br/4851715640991871 

 

MEDIATOR 3 / MEDIADOR 3: Profa. Esp. Heliana Marques de 

Oliveira - ABQ (REGIÃO NORTE). 

 

Especialista no Ensino da Química e Educação Inclusiva pelo Instituto de 

Ciência e Tecnologia do Estado do Amapá e graduada em Química pela 

Universidade do Estado do Amapá. Atualmente é Diretora Administrativa da 

Associação Brasileira de Química - Regional Amapá e Diretora da Região 

Norte. Também atua como professora - Secretaria de Educação do Estado 

Amapá. Tem experiência na área de Química, atuando principalmente nos 

seguintes temas: ensino de química, experimentos de química e educação 

inclusiva. 

http://lattes.cnpq.br/7167491497659926 

 

MEDIATOR 4 / MEDIADOR 4: Profa. Esp. Ana Caroline Araújo Duarte 

da Silva (ABQ-AO / CRQ XIV) 

 

Possui graduação em Licenciatura em Química pelo Centro Universitário 

do Norte - UNINORTE. Pós Graduação em Auditoria, Pericia e Gestão 

Ambiental - IPOG. Pós Graduação em Tecnologia de Alimentos - IFAM. 

Diretora Secretária da Associação Brasileira de Química Regional Amazônia 

Ocidental. http://lattes.cnpq.br/7161318793486840 

http://lattes.cnpq.br/6662559305361867
http://lattes.cnpq.br/4851715640991871
http://lattes.cnpq.br/7167491497659926
http://lattes.cnpq.br/7161318793486840
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SCIENTIFIC PROGRAM/PROGRAMAÇÃO CIENTÍFICA 

 

Thursday, 18th June 2020; Quinta-feira, 18 de junho de 2020 (15h-Horário de Brasília-DF)  

Webinar 4 - Speaker / Palestrante: Prof. Dr. ROBERTO ALVES DE SOUSA LUZ (UFPI) 

Titlle: suddenly online teacher / de repente Professor online  

 

Brief Summary 

The arrival of the “Era Digital” in education brings new opportunities and unprecedented 

perspectives for the learning process. However, the great challenges in innovating and incorporating digital 

technologies in teaching go beyond infrastructure and need a revision of pedagogical models. That is, for the 

new digital tools to have a real impact on learning, design is needed to create connections that will give 

practical meanings to the content learned with the help of technology. It is precisely there that the role of the 

"digital teacher" becomes essential. In this sense, this lecture focuses on the challenges and strategies, with 

the use of new technologies in the educational process, to become digital teachers.  

 

Breve Resumo 

A chegada da Era Digital na Educação traz novas oportunidades e perspectivas inéditas para o 

processo de aprendizagem. Porém, os grandes desafios em inovar e incorporar as tecnologias digitais no 

ensino vão além da infraestrutura e carece de uma revisão dos modelos pedagógicos. Ou seja, para que as 

novas ferramentas digitais causem um real impacto na aprendizagem, é necessário planejamento para criar 

conexões que darão sentidos práticos aos conteúdos aprendidos com auxílio da tecnologia. É justamente aí 

que o papel do "professor digital" se torna imprescindível. Nesse sentido, essa palestra tem como foco 

discutir os desafios e estratégias, com uso de novas tecnologias no processo educativo, para tornarmos 

professores digitais.  

 

Curriculum / Currículo 

Graduado em química (2007) e Mestre em química (2010), ambos pela Universidade Federal do Piauí 

(UFPI). Doutor em química (2014) pela Universidade Federal do ABC (UFABC). Realizou Pós-doutorado 

no grupo de Bioeletroquímica e Interfaces no Instituto de Química de São Carlos, IQSC/USP (2014) e no 

grupo Bioelectronics & Bionanotechnology na Clarkson University, NY, USA (2014/2015). É professor 

efetivo na Universidade Federal do Piauí (UFPI) e membro dos Programas de Pós-Graduação em Química 

da UESPI e da UFPI. Tem experiência em Bioeletroquímica, Nanomateriais, Sensores e Ensino de Ciências. 

Criador e idealizador do Instagram de divulgação científica @deuquimica. 

http://lattes.cnpq.br/3929578675139228 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://lattes.cnpq.br/3929578675139228
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Webinar 4 - Titlle: suddenly online teacher / de repente Professor online 

SPEAKER / PALESTRANTE MEDIATOR / MEDIADOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Speaker 4 / Palestrante 4 

Prof. Dr. ROBERTO ALVES 

DE SOUSA LUZ 

  

MEDIATOR 1 / MEDIADOR 1: Profa. Dra. Naise Mary Caldas 

Silva – UFPI 

 

Doutorado em Química pela Universidade Estadual Paulista Júlio de 

Mesquita Filho (2008) e graduada em Licenciatura Plena em Química pela 

Universidade Estadual do Piauí (2002). Atualmente é professora adjunta da 

Universidade Federal do Piauí, tem experiência na área de Química Analítica, 

atuando principalmente nos seguintes temas: Desenvolvimento de métodos 

para o preparo de amostras, análises elementares por Espectrometria de 

Absorção Atômica (AAS), Atividade Antioxidante e Estabilidade Oxidativa 

de Óleos Vegetais. 

http://lattes.cnpq.br/3959498027650076  

 

MEDIATOR 2 / MEDIADOR 2: Prof. Dr. João Sammy Nery de 

Souza - ABQ-PI / UFPI. 

 

Doutor em Química pela Universidade Federal do Ceará (2009) e 

graduado em Licenciatura em Química pela Universidade Estadual do 

Ceará (2002). Tem experiência na área de Química, com ênfase em 

Química dos Produtos Naturais. 

http://lattes.cnpq.br/9712456150235877 

 

MEDIATOR 3 / MEDIADOR 3: Prof. Dr. Airton Marques da 

Silva (ABQ / UECE). 

 

Doutor em Ciências Químicas pela USP (1978) e Graduado em 

Química Industrial e Engenharia Química pela UFC (1969/1970). 

Atualmente é professor associado da Universidade Estadual do Ceará 

(UECE). Diretor de Eventos da ABQ/Nacional e Diretor Tesoureiro da 

ABQ/CE. Tem experiência na área de Química, com ênfase em Ensino 

de Química, atuando principalmente nos seguintes temas: ensino de 

química, química dos lantanídeos e compostos de coordenação.  

http://lattes.cnpq.br/9040954447178550 

 

MEDIATOR 4 / MEDIADOR 4: Profa. Esp. Luciane Barros Silva 

(SEED AP/LMQC-UNIFAP). 

 

Especialista no Ensino de Química pelo Instituto Brasileiro de 

Formação do Paraná (UniBF PR) e graduada em Licenciatura em 

Química pela Universidade Federal do Amapá (UNIFAP). Atualmente 

é professora na Secretária de Educação do Estado do Amapá (SEED 

AP), membro do grupo de pesquisa Química Computacional Aplicada 

e desenvolvedora do projeto “Clube da Química”. 

http://lattes.cnpq.br/9433148104558465  

http://lattes.cnpq.br/3959498027650076
http://lattes.cnpq.br/9712456150235877
http://lattes.cnpq.br/9040954447178550
http://lattes.cnpq.br/9433148104558465
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SCIENTIFIC PROGRAM/PROGRAMAÇÃO CIENTÍFICA 

 

 

Thursday, 18th June 2020; Quinta-feira, 18 de junho de 2020 (17h-Horário de Brasília-DF)  

Webinar 5 - Speaker / Palestrante: Prof. Dr. CARLOS ALBERTO MONTANARI 

(NEQUIMED/IQSC/USP) 

Titlle: Molecular design and drug repositioning for COVID-19 /  

Planejamento molecular e reposicionamento de fármacos para a COVID-19 

Brief Summary 

Therapeutic development can occur through knowledge of proteins susceptible to modulation by 

small molecules (drugs and new potent chemical entities). NEQUIMED / IQSC / USP comes developing 

methods in bioinformatics, data science and artificial intelligence with machine learning to reposition drugs 

in polypharmacological applications. Computational techniques of docking and molecular dynamics, the 

proteome is challenged in order to identify the fraction of proteins connected to a disease for which there are 

known drugs or substances with biochemical/ biological and physicochemical properties appropriate to the 

desired therapeutic action. 

 

Breve Resumo 

O desenvolvimento terapêutico pode ocorrer por meio do conhecimento de proteínas suscetíveis à 

modulação por moléculas pequenas (fármacos e novas entidades químicas potentes). O 

NEQUIMED/IQSC/USP vem desenvolvendo métodos em bioinformática, ciência de dados e inteligência 

artificial com aprendizado de máquinas para reposicionar fármacos em aplicações polifarmacológicas. 

Técnicas computacionais com docagem/dinâmica molecular, o proteoma é desafiado com o intuito de 

identificar a fração de proteínas conectadas a uma doença para as quais existam fármacos conhecidos ou 

substâncias com propriedades bioquímicas/biológicas e físico-químicas adequadas à ação terapêutica 

desejada. 

 

Curriculum / Currículo 

Possui graduação em Química (Bacharelado e Licenciatura) - Faculdades Oswaldo Cruz (1981), 

mestrado em Química Orgânica pela Universidade de São Paulo (1987) e doutorado em Química Orgânica 

pela Universidade de São Paulo (1991). Em 1995, realizou estágio de pós-doutorado em Química Medicinal 

sob a supervisão de Michael Tute, Pfizer/University of Kent, UK. Em 2003, obteve o título de Livre 

Docente no Instituto de Química da USP. Atualmente é professor titular do Instituto de Química de São 

Carlos da Universidade de São Paulo. Tem experiência na área de Química, com ênfase em Química 

Medicinal, atuando principalmente nos seguintes temas: planejamento molecular de substâncias químicas 

candidatas a fármacos, QSAR 3D e biocalorimetria. Métodos em quiminformática são usados para a geração 

de dados, sistemas de informação e conhecimento para a descrição do espaço químico-biológico com 

propriedades farmacodinâmicas e farmacocinéticas otimizadas desde o início da gênese planejada de 

fármacos. É coordenador do Grupo de Química Medicinal do IQSC/USP. Experiência de mais de 20 anos 

em planejamento molecular de novas entidades químicas relevantes ao conhecimento da farmacoterapia da 

doença de Chagas.  

http://lattes.cnpq.br/9200533791228786 

 

 

 

 

http://lattes.cnpq.br/9200533791228786
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Webinar 5 - Titlle: Molecular design and drug repositioning for COVID-19 /  

Planejamento molecular e reposicionamento de fármacos para a COVID-19 

SPEAKER / PALESTRANTE MEDIATOR / MEDIADOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Speaker 5 / Palestrante 5 

Prof. Dr. CARLOS ALBERTO 

MONTANARI 

  

MEDIATOR 1 / MEDIADOR 1: Prof. Dr. Cleydson Breno 

Rodrigues dos Santos (ABQ-AP / Rede BIONORTE). 

 

Pós-doutor em Química Medicinal e Modelagem Molecular 

pela Universidade de São Paulo - USP (2016). Doutor em 

Biotecnologia pela Universidade Federal do Amapá - UNIFAP 

(Rede BIONORTE/2014 e Graduado em Química Bacharelado 

pela UFPA (2006). Tem experiência na área de Química Teórica, 

Modelagem Molecular e ensaios biológicos 

http://lattes.cnpq.br/4851715640991871 

 

MEDIATOR 2 / MEDIADOR 2: Prof. Dr. Hady Keita - 

Universidade de la Sierra, Sur Oaxaca, México. 

 

Pós-doutor em Farmacologia de Produtos Naturais pela 

Universidade Federal do Amapá - UNIFAP (2018). Doutor em 

Ciências Quimicobiológicas pelo Instituto Politécnico Nacional- 

IPN (2012), México e graduado em Ciências Farmacêuticas pela 

Universidade de Oriente-UO (2005), Cuba. Experiência em 

ensaios biológicos e estudos da obesidade, hipertensão e técnica da 

biologia molecular (PCR). 

Orcid: https://orcid.org/0000-0001-9168-8995  

 

MEDIATOR 3 / MEDIADOR 3: Prof. Dr. Njogu Mark 

Kimani (Department of Physical Sciences University of Embu, 

Kenya) 

BSc Chemistry from Maseno University, Kenya (2011). MSc 

in Chemistry from Egerton University Kenya (2014) and PhD 

from the University of Münster Germany (2019). Research focuses 

on natural products Chemistry, Molecular modeling, virtual 

screening, QSAR and applications of nanotechnology in drug 

delivery. 

Orcid: https://orcid.org/0000-0002-5171-1940  

 

MEDIATOR 4 / MEDIADOR 4: Prof. Dr. Irlon Maciel 

Ferreira (Rede BIONORTE / UNIFAP). 

Doutor em Química Orgânica e Biológica pela Universidade 

de São Paulo - Instituto de Química de São Carlos e graduado em 

Licenciado em Química pela Universidade Estadual de Mato 

Grosso do Sul (UEMS). Sua pesquisa está direcionada em 

Biocatálise e Síntese Orgânica Aplicada, no estudo de moléculas 

bioativas e síntese.  

http://lattes.cnpq.br/9897023410899133 

http://lattes.cnpq.br/4851715640991871
https://orcid.org/0000-0001-9168-8995
https://orcid.org/0000-0002-5171-1940
http://lattes.cnpq.br/9897023410899133
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SCIENTIFIC PROGRAM/PROGRAMAÇÃO CIENTÍFICA 

 

Friday, 19th June 2020; Sexta-feira, 19 de junho de 2020 (10h-Horário de Brasília-DF)  

Webinar 6 - Speaker / Palestrante: Prof. Dr. JOSÉ CARLOS TAVARES CARVALHO (UNIFAP/ 

PPGBIONORTE- POLO AMAPÁ/ LPFar/) 

Titlle: The Chemistry of Natural Products for COVID-19 /  

           A Química de Produtos Naturais para a COVID-19 

 

Brief Summary 

In this conference we will show the main pathophysiological mechanisms involved in COVID-19. 

Potential phytochemical markers with antiviral activity and possible enzymatic targets that may interact for 

the modulation of the inflammatory response in COVID-19. 

 

Breve Resumo 

Nessa conferencia iremos mostrar os principais mecanismos fisiopatológicos envolvidos na COVID-

19. Os potenciais marcadores fitoquímicos com atividade antiviral e, possíveis alvos enzimáticos que 

poderão interagir para a modulação da resposta inflamatória na COVID-19. 

 

Curriculum / Currículo 

Doutor em Fármacos e Medicamentos (SP-Capital), pela Universidade de São Paulo em 1998. Pós-

doutoramento no IFP-Berlin-Alemanha. Ex-Reitor da Universidade Federal do Amapá (período 2006-2014). 

Professor Titular da Universidade Federal do Amapá. Membro titular da Academia Nacional de Farmácia, 

ocupando a cadeira n°. 47. Membro do Comitê de Assessoramento da área de Farmácia do CNPq. Membro 

do Conselho Deliberativo da Farmacopéia Brasileira. Foi Vice-Presidente da UNAMAZ (Associação das 

Universidades Amazônicas). Membro da Câmara Técnica de Fitoterápicos da ANVISA - MS (CATEF). 

Membro da Câmara Técnica de Espécies Ameaçadas da Comissão Nacional da Biodiversidade-CONABIO. 

Coordenador do Comitê de Apoio a Políticas de Fitoterápicos da Farmacópeia Brasileira. Coordenador da 

Rede Amazônica de Nanotecnologia Aplicada a Fármacos - RANAF. Coordenador da Rede Amazônica de 

Pesquisa em Biofármacos - RAPBioFar. Coordenador Local do INCT RENNORFITO - Rede Norte 

Nordeste de Fitoprodutos - CNPq. Coordenador do Laboratório de Pesquisa em Fármacos do Departamento 

de Ciências Biológicas e da Saúde da Universidade Federal do Amapá. Professor Visitante (Estágio Sênior 

com bolsa da CAPES - Processo: EST-SENIOR 88881.120909/2016-01) no Laboratório de Farmacologia de 

Productos Naturales do Departamento de Farmácia da Faculta de Química da Universidad Nacional 

Autónoma de México - UNAM. Recebeu prêmios e/ou homenagens. Membro da Sociedade Brasileira de 

Farmacognosia. Membro da Sociedade Brasileira de Etnobiologia e Etnoecologia. Membro da Sociedade 

Brasileira para o Progresso da Ciência. Membro da Sociedade Brasileira de Farmacologia e Terapêutica 

Experimental. Membro da the American Society of Pharmacognosy. Membro da Zebrafish Disease Models 

Society (ZDMS). Membro da ISE International Society for Ethnopharmacology. Atua na área de farmácia, 

com ênfase em ensaios biológicos, anti-inflammatory, anti-inflamatório, analgesic, analgésico, anti-

inflamatório, antiúlcera gástrica, anti-inflamatória, Casearia sylvestris, fitoterápicos e óleo essencial. 

http://lattes.cnpq.br/4251174810000113 
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SPEAKER / PALESTRANTE MEDIATOR / MEDIADOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Speaker 6 / Palestrante 6 

Prof. Dr. JOSÉ CARLOS 

TAVARES CARVALHO 

MEDIATOR 1 / MEDIADOR 1 - Prof. Dr. Joaquín Maria 

Campos 

 

B. Sc. and Ph. D. degrees from the University of Granada. He is 

now a full Professor of Medicinal and Organic Chemistry at the 

Pharmaceutical and Organic Chemistry Department, Faculty of 

Pharmacy, University of Granada, Spain. Published more than 120 

articles in international journals, 6 books and 14 book chapters, 16 

patents and supervised 16 doctoral theses. 

https://orcid.org/0000-0002-9035-8123  

 

MEDIATOR 2 / MEDIADOR 2: Profa. Dra. Selene Maia de 

Morais - UECE. 

 

Doutora em Química - University of London (1991), Pós-

Doutoramento na Universidade de Aveiro (2015) e graduada em 

Química Industrial pela Universidade Federal do Ceará (1972). 

Bolsista de produtividade do CNPq-Nível 1D. Atualmente, 

professora titular na Universidade Estadual do Ceará, com 

experiência na área de Química dos Produtos Naturais, atuando no 

isolamento e determinação estrutural de compostos orgânicos 

naturais, propriedades biológicas como antioxidante, leishmanicida, 

antiviral, antimicrobiana, larvicida, síntese de derivados de produtos 

naturais e avaliação da relação estrutura x atividade. 

http://lattes.cnpq.br/9980263926363134 

MEDIATOR 3 / MEDIADOR 3 – Prof. Dr. Alcy Favacho 

Ribeiro (ABQ-PA / UFPA) 

 

Doutor em Química pela Universidade Federal do Pará (2013). 

Licenciado e Bacharel em Química (1997). Atualmente é docente da 

Universidade Federal do Pará, membro da diretoria executiva da 

ABQ. Tem experiência na área de Química dos Produtos Naturais, 

atuando principalmente nos seguintes temas: ciências ambientais, 

ensino de química, óleos fixos e voláteis, além de testes biológicos e 

atividades antioxidantes e feiras de ciências. 

http://lattes.cnpq.br/2716307121659406 

MEDIATOR 4 / MEDIADOR 4 - Prof. Dr. João Sammy Nery 

de Souza - ABQ-PI / UFPI. 

Doutor em Química pela Universidade Federal do Ceará (2009) 

e graduado em Licenciatura em Química pela Universidade 

Estadual do Ceará (2002). Tem experiência na área de Química, 

com ênfase em Química dos Produtos Naturais. 

http://lattes.cnpq.br/9712456150235877 

https://orcid.org/0000-0002-9035-8123
http://lattes.cnpq.br/9980263926363134
http://lattes.cnpq.br/2716307121659406
http://lattes.cnpq.br/9712456150235877
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SCIENTIFIC PROGRAM/PROGRAMAÇÃO CIENTÍFICA 

 

Friday, 19th June 2020; Sexta-feira, 19 de junho de 2020 (17h-Horário de Brasília-DF)  

Webinar 7 - Speaker / Palestrante: Prof. Dr. ANSELMO FORTUNATO RUIZ RODRIGUEZ (UFAC/ 

PPGBIONORTE- POLO ACRE) 

Titlle: Nanomedicine and technologies in the fight against COVID-19 /  

           Nanomedicina e tecnologias no combate ao COVID-19 

 

Brief Summary 

It is called theranostic, the combination of therapy and diagnosis, in the area of Nanomedicine on a 

nanoscale that aims to find and neutralize viruses, proposing the action of particles of similar sizes that can 

bind to SARS-CoV-2 viruses. Among the applications, we highlight the nanosensors, in an attempt to 

modify and adjust the existing processes to develop materials that can help in the detection of the 

coronavirus. Metal nanoparticles (NPM), especially silver (Ag) and gold (Au), are used in various 

disinfection solutions. Nanoparticles can be incorporated into various formulations. Application of these 

nanoparticles may be in the field of personal protective equipment (PPE), with nanocovering in masks, 

hospital sheets, bedding and other surfaces can help in long-term protection and potentially reduce the 

incidence of the virus. 

 

Breve Resumo 

Denomina-se theranóstica, a combinação de terapia e diagnóstico, na área da Nanomedicina em 

escala nanométrica que tem como objetivo encontrar e neutralizar vírus, propondo ação de partículas de 

tamanhos semelhantes que podem se ligar aos vírus SARS-CoV-2. Dentre as aplicações, destacam-se os 

nanossensores, na tentativa de modificar e ajustar os processos existentes para desenvolver materiais que 

podem ajudar na detecção do coronavírus. Nanopartículas de metal (NPM), especialmente prata (Ag) e ouro 

(Au), são usadas em várias soluções de desinfecção. Nanopartículas podem ser incorporadas em várias 

formulações. Aplicação dessas nanopartículas pode estar no domínio de equipamentos de proteção 

individual (EPI), com Nanocobrimento em máscaras, lençóis hospitalares, roupas de cama e outras 

superfícies podem ajudar na proteção a longo prazo e, potencialmente, reduzir a incidência do vírus. 

 

Curriculum / Currículo 

Bacharel em Física pela Universidad Nacional Mayor de San Marcos-UNMS de Lima-Peru (1980-

1987). Especialização em Energia Nuclear em convênio UNIPEN (1990-1991). Possui Mestrado e 

Doutorado em Física pela Universidade de Brasília - UnB (1999/2003). Realizou estágio de PÓS-

DOUTORADO, junto ao CNANO - Centro de Nanociências e Nanobiotecnologia (2004-2007). Tem 

experiência na área de Física de Ensino e de Física Experimental com ênfase em Física de Matéria 

Condensada. Atualmente professor Associado II da Universidade Federal do Acre-UFAC. 

http://lattes.cnpq.br/1747170505344631  
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Speaker 7 / Palestrante 7 

Prof. Dr. ANSELMO 

FORTUNATO RUIZ RODRIGUES 

MEDIATOR 1 / MEDIADOR 1: Prof. Dr. Cleydson Breno 

Rodrigues dos Santos (ABQ-AP / Rede BIONORTE) 

Pós-doutor em Química Medicinal e Modelagem Molecular 

pela Universidade de São Paulo - USP (2016). Doutor em 

Biotecnologia - UNIFAP (Rede BIONORTE/2014 e Graduado 

em Química Bacharelado pela UFPA (2006). Tem experiência 

na área de Química Teórica, Modelagem Molecular e ensaios 

biológicos 

http://lattes.cnpq.br/4851715640991871 

MEDIATOR 2 / MEDIADOR 2: Prof. Dr. João Sammy 

Nery de Souza - ABQ-PI / UFPI. 

Doutor em Química pela Universidade Federal do Ceará 

(2009) e graduado em Licenciatura em Química pela 

Universidade Estadual do Ceará (2002). Tem experiência na 

área de Química, com ênfase em Química dos Produtos 

Naturais. 

http://lattes.cnpq.br/9712456150235877 

MEDIATOR 3 / MEDIADOR 3: Prof. Dr. Marcus Vinícius 

Lia Fook (UFPB) 

Doutor em Química pela Universidade Estadual Paulista 

Júlio de Mesquita Filho (2005) e Engenheiro Químico-UFPB 

(1983). Atualmente é professor da Universidade Federal de 

Campina Grande, participa como representante da REBRATS/ 

Ministério da Saúde, Presidente da Sociedade Latino 

Americana de Biomateriais e Órgãos Artificiais/SLABO. 

Membro do da Associação dos Laboratórios Farmacêuticos 

Oficiais do Brasil (ALFOB) e coordenador do Laboratório de 

Avaliação e Desenvolvimento de Biomateriais do Nordeste. 

Tem experiência na área de Química, com ênfase em 

Biomateriais, atuando principalmente nos seguintes temas: 

Biomateriais, Biopolímeros, Biocerâmicas, Modificação de 

Superfície e Liberação Controlada de Fármacos. 

http://lattes.cnpq.br/4149843752530120 

MEDIATOR 4 / MEDIADOR 4: Prof. Dr. Tiago Marcolino 

de Souza (Rede Bionorte / UEAP) 

Doutor em Ciência e Engenharia de Materiais pela 

Universidade Federal de São Carlos (2012), pós-doutorado no 

departamento de Engenharia de Materiais da Universidade 

Federal de São Carlos (2014) e graduado em Física pela 

Universidade Federal de Ouro Preto (2005). Atualmente, é 

professor de Física na Universidade Federal do Amapá. 

http://lattes.cnpq.br/6302194006113059 

http://lattes.cnpq.br/4851715640991871
http://lattes.cnpq.br/9712456150235877
http://lattes.cnpq.br/4149843752530120
http://lattes.cnpq.br/6302194006113059
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ACESSE O SITE E SE INSCREVA! 
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