Líder e Gestor Farmacêutico: os novos desafios da Assistência Farmacêutica
OBJETIVO
Oferecer capacitação profissional sobre os serviços farmacêuticos no âmbito da gestão de pessoas.
PÚBLICO ALVO
Profissionais farmacêuticos e acadêmicos.
PRÉ-REQUISITO
Ser profissional farmacêutico inscrito no CRF/MG e regular com a instituição. Acadêmicos de farmácia
devidamente caracterizados na ficha de inscrição.
EVENTO
Líder e Gestor Farmacêutico: os novos desafios da Assistência Farmacêutica - Potencialize suas
habilidades e desenvolva-se como líder, a começar pela autoliderança da própria vida e carreira. A
palestra tem o objetivo de desmistificar aspectos da liderança que distanciam a pessoa de si própria,
tornando-a limitada por crenças que prejudicam seu crescimento profissional, além de proporcionar
esclarecimentos de dúvidas sobre a assistência farmacêutica e o papel da fiscalização do CRF/MG.
Bedsen Rocha - Profissional com MBA em Gestão Estratégica de Pessoas e Gestão Estratégica de
Marketing, especialista em Recursos Humanos com graduação em Psicologia. Especializado na área de
treinamento, coaching e carreira. Atuou como Gerente de Recursos Humanos desenvolvendo trabalhos
como consultor nas áreas de Desenvolvimento Gerencial, Mudança Organizacional e Qualidade em
Serviços. Larga vivência na área de recrutamento e seleção para todos os níveis organizacionais, bem
como, aplicação de testes psicológicos, jogos empresariais, provas situacionais e publicações de textos.
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;
Qualquer mensagem de erro deve ser arquivada digitalmente e ser enviada por e-mail
(capacifar@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: 12 de novembro de 2018
Cidade: Almenara
Duração: 3h00min
Horário: 19h00 às 22h00
Local: Alfa Faculdade de Almenara
Endereço: Rua Mário José de Souza, 11 - Parque São João - Almenara/MG
Vagas: 150
REALIZAÇÃO
Conselho Regional de Farmácia do Estado de Minas Gerais (CRF/MG).
APOIO
Alfa Faculdade de Almenara - Curso de Graduação em Farmácia

DOAÇÃO
01 pacote de fralda geriátrica por participante.
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.

