
                                      

 

VII Fórum Regional de Educação Farmacêutica de Minas Gerais: 

Implantação das Novas Diretrizes Curriculares 

 

OBJETIVO 

A apresentação irá abordar os aspectos gerais das novas Diretrizes Curriculares dos cursos de 

Graduação em Farmácia, com destaque para as inovações e avanços necessários para a formação 

do farmacêutico. Serão discutidos aspectos relacionados à carga horária mínima, estágios, TCC, eixos 

de formação e áreas do conhecimento. 

 

PÚBLICO ALVO 

Coordenadores, docentes e representantes discentes dos cursos de graduação em Farmácia das 

instituições superiores do estado de Minas Gerais. 

 

PRÉ-REQUISITO 

Ser profissional farmacêutico inscrito no CRF/MG e regular com a instituição. Discentes de farmácia 

devidamente caracterizados na ficha de inscrição. 

 

PROGRAMAÇÃO 

A programação do evento contemplará uma palestra e oficina tendo como referência aspectos sobre 

o tema Diretrizes Curriculares Nacionais, Metodologias e Instrumentos de Avaliação. 

 

Palestrante 

Marcelo Silva Silvério 

Possui graduação em Farmácia e Bioquímica pela UFJF (2002), Mestrado em Ciências Biológicas 

(Farmacologia e Química Medicinal) pela UFRJ (2004) e Doutorado em Saúde - Área de concentração 

Saúde Brasileira pela Faculdade de Medicina da UFJF (2012). Atualmente é Professor Adjunto do 

Departamento de Ciências Farmacêuticas da Faculdade de Farmácia da UFJF nas áreas de 

Farmacologia e Atenção Farmacêutica, onde Coordena o Programa de Residência em Farmácia e o 

Curso de Especialização em Farmacologia Clínica. Atualmente é Vice-Diretor da Faculdade de 

Farmácia da UFJF (2014-2018) e Coordenador da Farmácia Universitária da UFJF onde atua como 

Farmacêutico clínico. Tem experiência na área de Educação Farmacêutica e Farmácia, com ênfase 

em Farmacologia, Assistência Farmacêutica e Cuidado Farmacêutico. É membro da Comissão 

assessora de ensino do CRFMG e Coordenador do Fórum Nacional de Farmácias Universitárias. 

 

PARTICIPAÇÃO 

 A participação se dará mediante inscrição prévia; 

 A inscrição deverá ser realizada exclusivamente na área restrita do site (www.crfmg.org.br) no 

menu de “Eventos”, no link “Eventos Disponíveis”; 

 A inscrição só será validada após preenchimento, concordância de todos os critérios 

apresentados e avaliação do Setor de Capacitação Profissional; 

http://www.crfmg.org.br/


                                      

 

 Qualquer mensagem de erro deve ser arquivada digitalmente e ser enviada por e-mail 

(danubia.salviano@crfmg.org.br); 

 O participante selecionado que não comparecer ficará impossibilitado de participar dos 

eventos de capacitação da entidade no período de 6 meses; 

 Na área restrita do participante está disponível a opção de cancelamento da sua participação. 

O cancelamento deve ser feito 48 horas antes do evento, não sendo aceito de última hora sem 

justificativa plausível; 

 As inscrições serão encerradas 24 horas antes do evento ou o total preenchimento do número 

de vagas disponibilizadas. 

 

CERTIFICADO 

O recebimento do certificado digital (via área restrita) está vinculado á participação em tempo integral 

no evento de capacitação, devidamente comprovada, somente para os inscritos; 

 

SELEÇÃO 

 A seleção respeitará as prioridades já definidas neste documento e ordem de inscrição 

eletrônica, sendo de total responsabilidade de o inscrito verificar sua situação no site e ler as 

mensagens enviadas; 

 O CRF/MG enviará comunicado aos selecionados pela área restrita; 

 Farmacêuticos inscritos no CRF/MG têm prioridade de seleção das vagas. 

 

EVENTO 

 

Data: 29 de setembro de 2018. 

 

Cidade: Juiz de Fora, MG. 

 

Duração: 6h00min. 

 

Horário: 09h:30 às 16h:30 

 

Local: Anfiteatro da Faculdade de Farmácia da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF). 

 

Endereço: Rua José Lourenço Kelmer, s/n - São Pedro - Juiz de Fora/MG 

 

REALIZAÇÃO 

Conselho Regional de Farmácia do Estado de Minas Gerais (CRF/MG) em comemoração ao mês do 

farmacêutico. 
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APOIO 

Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) - Curso de Graduação em Farmácia.  

 

 

 

 

Obs.: 

1) Na área restrita do site do CRF/MG serão postadas todas as informações pertinentes, sendo 

obrigação do participante sempre consultar para obter maiores detalhes. 

 

2) Este é um evento de cunho técnico científico, não sendo espaço adequado para disputa eleitoral.  


