
  
  
  

                                                  
  
Grupo de Estudo e Pesquisa: “Desenvolvimento e caracterização de uma 
plataforma nanotecnológica com fins terapêuticos para aplicação na saúde” 

 
Líderes de Pesquisa: Professoras Kelly Cristine Zatta e Tatiana Péret  Barbosa 

 

E-mails: kelly.zatta@newtonpaiva.br e tatiana.peret@newtonpaiva.br 
 

Breve Descrição do grupo e seu escopo:  
 

Desenvolver uma plataforma nanotecnológica e caracterizá-la quanto às suas 
características físico-químicas. O sistema terapêutico desenvolvido será incorporado 
em uma formulação farmacêutica final para aplicação em pacientes da clínica de 
Fisioterapia Dermatofuncional e Estética. O ensaio clínico será conduzido em dois 
modelos de tratamento crônico facial: (I) Grupo Controle Positivo: aplicação da 
técnica de liberação fascial da face; e (II) Grupo Tratado: aplicação da técnica de 
liberação fascial da face e administração da formulação farmacêutica desenvolvida. 
Ambos os modelos serão conduzidos por aplicações semanais, ao longo de 2 meses. 
Previamente ao início do estudo, os pacientes (voluntários) serão avaliados e 
conduzida a anamnese para formação dos grupos. Ao final do período proposto, os 
pacientes serão reavaliados, conforme os aspectos definidos previamente.  
  

Processo de Seleção: 
O processo de seleção para participação será realizado por meio do envio de carta 
de intenção, que deverá ser capaz de demonstrar o interesse de pesquisa e 
disponibilidade para contribuir. 

 

• Data limite para o envio: 16.09.2022 (sexta-feira) 

• Destinatários do email: kelly.zatta@newtonpaiva.br e 

tatiana.peret@newtonpaiva.br 
 

 

Número de vagas: 

 

• Pesquisador voluntário:   

vagas para graduandos dos cursos d e  F a r m á c i a , F i s i o t e r a p i a  e  
E s t é t i ca  e  Co sm é t i ca do      Centro Universitário Newton Paiva, desde 
que não seja aluno formando.  

 

• Pesquisador bolsista  

1 (uma) vaga no total, para graduandos dos cursos de    do  Centro 
Universitário Newton Paiva, desde que não seja aluno formando. Bolsa 
de R$ 410,00 (quatrocentos e dez reais) com duração de 3 (três meses) 
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Atribuições: 
Todos os pesquisadores selecionados deverão: (i) contribuir para o 
desenvolvimento da pesquisa e escrita cintífica do artigo final (ii) participar dos 
eventos realizados pelo grupo e de Congressos, que    o grupo se proponha (iii) 
participar das reuniões on line ou presenciais de teor técnico-científico (iv) 
participar do treinamento da técnica de liberação fascial na face (atribuição 
específica dos alunos da Fisioterapia e Estética)(v) produzir a formulação 
dermatológicaconforme demanda (semalmente)- atribuição específica dos 
alunos da Farmácia  (vi)ajudar na captaçãode voluntários para a pesquisa (vii) 
atender os voluntários que farão parte da amostra da pesquisa, conforme 
distribuição posterior(viii)Contribuir para eventuais pesquisas propostas pelo 
grupo 



 
 

Ciência: 
Ao enviar a sua inscrição o   aluno  declara ciência quanto ao conteúdo do 
presente edital e dos regulamentos de pesquisa da instituição . 

 

Requisitos para o pesquisador bolsista vinculado ao Centro  Universitário 
Newton Paiva: 

 
1) Estar regularmente matriculado e frequente no curso de Farmácia ou 
Fisioterapia daNewton; 
2)  Apresentar rendimento escolar global de no mínimo 75% (setenta e cinco 
por cento) 
3) Ter disponibilidade para dedicar 20 (vinte) horas semanais às atividades 
de pesquisa, em turno diferente do que está matriculado.  
4) Estar cursando ou ter cursado o TCC1 e tenha interesse em desenvolver 
o seu TCC nesta área de pesquisa 
5) Não acumular bolsa de outros programas da Newton, programas de 
agência de fomento à pesquisa, assim como estágios remunerados internos 
e externos à Newton. 
6) Enviar, no ato da inscrição, currículo (preferencialmente no formato da 
Plataforma Lattes –http://lattes.cnpq.br) e histórico escolar.  

Requisitos para os pesquisadores voluntários vinculados ao Centro 
Universitário Newton Paiva: 

 
1) Estar regularmente matriculado e frequente em curso de graduação da 

Newton; 
2) Ter disponibilidade para dedicar 10 (dez) horas semanais às atividades de 
pesquisa, em turno diferente do que está matriculado. 
3) Enviar, no ato da inscrição, currículo (preferencialmente no formato da 
Plataforma Lattes –http://lattes.cnpq.br) e histórico escolar. 

 
 

Requisitos para os pesquisadores voluntários não vinculados ao Centro 
Universitário Newton Paiva: 

 
1) Ter média geral superior a 70% (setenta por cento), comprovada por 

histórico escolar atualizado. 
2) Enviar, no ato da inscrição, currículo (preferencialmente no formato da 

Plataforma Lattes –http://lattes.cnpq.br) e histórico escolar. 

3)  Enviar, no ato da inscrição, carta de recomendação assinada por um 
professor do curso ao qual está vinculado. 

4) Ter disponibilidade e interesse para pesquisa, e assumir o compromisso 
de frequência às reuniões do grupo. 

5) Ter disponibilidade para dedicar 10 (dez) horas semanais às atividades 
de pesquisa, em turno diferente do que está matriculado. 

 



 
 

Processo seletivo: 
 

A aprovação se dará de acordo com a ordem classificatória e o número 
de vagas disponíveis, tendo em vista o conteúdo da carta de intenção; se 
houver empate, o critério será o histórico escolar. 

 

Divulgação do Resultado: 
 

O resultado será divulgada através do email disponibilizado pelo aluno, 
até o dia 23/09/22. 

 
 

Belo Horizonte, 13 de setembro de 2022. 
 
 
 

Profa. Dra. Kelly Cristine 
Zatta 

 
  

                                          
Profa. Msa Tatiana Péret 

Barbosa 
 


