Autobiografia
Eu, Vera Lúcia de Miranda Guarda, filha de Vicente Gualberto de Miranda e Nalzira
Cervulo Ferreira, nasci em um domingo de sol, na cidade de Tarumirim (MG), no dia 10 de
fevereiro de 1963.
Meu curso primário foi realizado na Escola Estadual Manuel Joaquim de Andrade,
antes conhecido como “Grupo de Lata”, devido à estrutura da sua construção. O estudo
ginasial foi dividido em duas escolas: quinta e sexta séries (1974-1975) na Escola Estadual
Sinfrônio Bonfim, em Tarumirim, e sétima e oitava (1976-1977) na Escola Estadual João
XXIII, no Bairro Iguaçu, em Ipatinga (MG). Nessa ocasião, em 1976, meus pais se mudaram
para Ipatinga, pois precisavam encontrar postos de trabalho para os meus irmãos, e o mais
velho já morava com um tio em Ipatinga.
Quando criança, em Tarumirim, eu participava das coroações a Nossa Senhora,
durante o mês de maio. Adorava subir ao altar e cantar, com todo o louvor e inocência
infantil, com meu vestido de anjo.
Em 1978, já no segundo grau, fiquei dividida entre o Curso Técnico de Química, na
PUC Minas, Campus de Coronel Fabriciano, ou ir para o Científico do Colégio São Francisco
Xavier (CSFX). Como o Curso na PUC era noturno, optei pelo CSFX. A mensalidade era
muito cara, então, eu dividia meu tempo de estudos com os trabalhos na mercearia do meu
pai. Foi um tempo difícil, pois nessa época perdemos a minha irmã, vítima de meningite e
erro médico.
Nesse período, eu ministrava aulas de catequese pela Paróquia do Bairro Iguaçu.
Minha primeira experiência de magistério.
No final do ano de 1980, quando finalizei o segundo grau, comecei a estudar 12 horas
por dia com o objetivo de passar no vestibular. Isso me rendeu uma estafa mental. Mas o
resultado veio em agosto de 1981, quando fui convocada para realizar a minha matrícula no
Curso de Farmácia da Universidade Federal de Ouro Preto, onde continuo até hoje.
Durante o Curso de Farmácia, fui monitora de Química Geral, sob a orientação do
Prof. Pedro Paulo Farah, e de Toxicologia, sob a orientação do professor, hoje meu colega,
Dr. Sidney Augusto Vieira Filho. Naquela época, o currículo do Curso de Farmácia permitia
que adiantássemos as disciplinas e, por isso, minha colação de grau se deu um semestre antes
da minha turma, em 04 de abril de 1986 – mesmo que, devido a uma greve, eu tenha perdido
um semestre letivo.
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Durante o Curso, fiz um estágio de férias na Indústria Química do Estado de Goiás
(IQUEGO), onde me identifiquei com a habilitação Indústria.
A vida profissional começou em 1986, no retorno a Ipatinga. Lá, o proprietário de uma
Farmácia já me aguardava na casa de meus pais para um contrato como responsável técnica
da farmácia, no Bairro Limoeiro. Entre 1986 e 1987, trabalhava como responsável técnica
enquanto lecionava química no Colégio Vale do Aço. Nesse período, eu estudava inglês e me
preparava para o Mestrado na Área de Controle de Qualidade de Medicamentos. Para isso, eu
tinha duas opções: USP, em São Paulo (cujas vagas, segundo me informaram em uma
comunicação, eram reservadas a seus alunos), ou Universidade Federal do Rio Grande do Sul
(UFGRS), em Porto Alegre.
Em 1988, pedi demissão dos meus empregos de farmacêutica e de professora do
ensino médio e me mudei para Porto Alegre (RS) para realizar meus estudos de pósgraduação. Foi nessa ocasião que conheci o meu marido, Prof. Álvaro Guarda. Durante o
mestrado, sob a orientação da Profa. Dra. Elfrides Eva Scherman Shapoval fui bolsista da
CAPES e realizei um estudo sobre controle de qualidade de cápsulas de clofazimina, um
hansenostático, que figurou como monografia oficial da Farmacopeia Brasileira.
Em 1991, realizei o Concurso para professor efetivo do Departamento de Farmácia da
UFOP, classe assistente, sendo aprovada em 2º lugar, mas, com a desistência do primeiro
colocado, assumi meu posto em 22 de julho de 1992 para lecionar a disciplina de Química
Farmacêutica.
Até março de 1994, trabalhei com o meu saudoso colega e ex-professor Afonso Barros
Cota, in memoriam. Nessa ocasião, nasceu minha filha Nicole Janine de Miranda Guarda e
meu marido e eu conseguimos, no mesmo ano, no mês de agosto, bolsas da CAPES para
cursar o doutorado pleno em Grenoble, na França. Eu na Faculdade de Farmácia da Université
Joseph Fourier, em Grenoble, e meu marido no Institute de Mathèmatiques Apliqueés
(IMAG), na mesma cidade. Eram duas teses e um bebê.
Após as defesas, retornamos ao Brasil, em outubro de 1998, mesma época em que
assumi a coordenação do Curso de Farmácia e tive que aprender muita pedagogia e entender
vários conceitos da área, inclusive o conceito de flexibilidade.
Continuando o projeto do doutorado, tive um projeto aprovado pela Fapemig e
comecei a caminhar na minha vida de pesquisadora, agora sem meus mestres, mas com muita
vontade, apesar da falta de infraestrutura.
A Escola de Farmácia não tinha nenhum programa de pós-graduação. Assim, fui
convidada, inicialmente, a participar da fundação do Pró-Água, no Instituto de Ciências
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Exatas e Biológicas. A partir de 2006, participei da fundação do Cipharma, no qual orientei
dois estudantes (Tabela 1).
Tabela 1 - Relação de dissertações defendidas entre 2003-2010
Data do
documento

Título

Autor(es)

PRÓ-ÁGUA
2003

Qualidade da Água da ETA Itacolomy

Costa, Cleia
Barbosa

2004

Influência da qualidade da água destinada ao consumo humano
na incidência de parasitas e no estado nutricional de crianças com
idade entre 03 e 06 anos no distrito de Santa Rita de Ouro Preto,
Ouro Preto, MG

Antunes, Alessandra
Christine

2008

Gestão ambiental e gênero em Presidente Juscelino – MG

2008

Diagnóstico ambiental do rio Maracujá

2008
2009
2009

Macrófitas aquáticas em tratamento de águas contaminadas por
arsênio
Minimização do resíduo de óleo de soja de frituras de unidades
de alimentação e nutrição
Macrófitas aquáticas na remoção de microcistinas

Identificação de cianofíceas e estudo da toxicidade “in vivo” de
cianotoxinas nos pesque-pagues da região dos Inconfidentes MG
A saúde ambiental e as condições de balneabilidade de uma
2010
região do Médio Rio Doce – MG
Qualidade de água de nascentes como reflexo do manejo do uso e
2010
ocupação do solo e conservação da mata ciliar, no município de
Ouro Branco, MG
CIPHARMA
Síntese e atividades farmacológicas de derivados da 6-nitro-2H2008
1,4-benzotiazin-3-ona.
Síntese e avaliação da atividade farmacológica de derivados n2008
butilbenzotiazínicos
Fonte: Adaptado de Periódicos-UFOP. Acesso em 18/Out./2016.
2010

Oliveira Neto, José
de
Almeida, Maria
Alzira Diniz
Santos, Edilayne
Cristina
Botaro, Flávia
Alessandra Silva
Ferreira, Tanare
Cambraia Ribeiro
Pandolpho, Ludmila
von Randow de
Abreu Bastos
Magalhães, Marcelo
Marcos
Jardim, Paloma
Bibiano
Andrade, Juliana
Luisa Teixeira de
Ruela, Fernando
Armini.

Para celebrar os meus vinte e cinco anos de dedicação à Universidade Federal de Ouro
Preto (1992-2017), deixo aqui o meu agradecimento a todos aqueles que passaram pelo meu
caminho, sempre deixando um pouco de si, principalmente aos meus ex-alunos e àqueles
cujos artigos ainda não foram publicados, deixo aqui o primeiro passo, para que seja o
primeiro artigo de muitos outros.

Saudações.
Vera Lúcia de Miranda Guarda
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