
 
             

 
    

USP WORKSHOP 
ANALYTICAL QUALITY BY DESIGN (AQbD) 

 
DINÂMICA DO CURSO & INSTRUÇÕES 
 Curso conta com palestras ao vivo virtuais nos dias: 

o  21, 22 Outubro & 28, 29 Outubro (entre 1:00pm até 5:00pm Horário de Brasília) - 16h 
o Acesso para as aulas ao vivo através da plataforma de Curso USP: https://latam-

edu.usp.org/produto/aqbd-2021/ 
 

 AULAS PRÉ-GRAVADAS 
o Como PRÉ-REQUISITO para as aulas ao vivo do Dia 02 (22 de Outubro) os 

participamtes devem já ter acompanhado as aulas pré-gravadas com teoria dos 
seguintes assuntos: 

 Planejamento Fatorial (Prof. Márcia Breitkreitz Unicamp) – 4h30min 

 
 Revisão de Colunas Cromatográficas (Dra. Amanda Guiraldelli – US 

Pharmacopeia) – ~40min 
 

o O conteúdo das aulas pré-gravadas devem ser assitidos pelo participante fora do 
horário agendado para as aulas ao vivo pois o conteúdo das gravações NÃO será 
abordado nas aulas ao vivo.  

o A parte teórica dos vídeos será aplicada nos estudos de caso nas aulas ao vivo. 
o Dúvidas sobre o conteúdo das aulas gravadas podem ser tiradas durante a sessão 

ao vivo de Perguntas & Respostas, ou através do email awg@usp.org 
o Curso conta com 16 h de palestras ao vivo e 6 horas de palestras gravadas 

 
 Material Suporte: Vídeo sobre Revisão de Fase Móvel esta disponível para interessados (Dra. 

Amanda Guiraldelli – US Pharmacopeia) – ~40min 
 



 
             

 
    

 Acesso ao material usado nas aulas ao vivo se dá pela plataforma de cursos  
 

 Algumas aulas ao vivo contarão com perguntas interativas. A página para responder às 
perguntas pode ser acessada pelo computador ou celular através: 

o Link do site:  https://usp.cnf.io/sessions/hg1g 
o Leitura do QR Code: 

 
 Certificado de conclusão do curso será obtido pela plataforma de cursos USP. 

 
 Agradecemos a realização da pesquisa de satisfação ao final do curso para que 

possamos sempre melhorar os cursos oferecidos. Contamos com sua participação! 
 

Até breve! 

Coordenação USP Education  


