
 

 

SORTEIO DE BOLSA 

ASPECTOS PSICOLÓGICOS DO PROCESSO DE SAÚDE-DOENÇA: Aplicação na 

Atenção Farmacêutica e Farmácia Clínica 

DADOS DO EVENTO 

Público-alvo:  

Profissionais, acadêmicos e residentes da área de saúde.  

 

Ementa:  

Aspectos psicológicos do processo de adoecimento nos ciclos de vida (da infância à geriatria). Representações 

sociais na área da saúde. Aspectos culturais no processo saúde-doença. Resiliência na saúde e para a saúde. 

Estrutura da personalidade humana. Aspectos psicológicos da entrevista e anamnese em saúde. Estágios de 

mudança e adesão ao tratamento. Clínica ampliada e cuidados em saúde.  

 

Programação preliminar:  

 

Sexta-feira – 05/05 de 17:00 às 22:00  

 Credenciamento  

 Aspectos psicossociais do processo de adoecimento  

 Adoecimento nos ciclos de vida   

 

Sábado – 06/05 – de 08:00 às 17:00  

 Representações sociais na área da saúde  

 Aspectos culturais do processo de saúde-doença  

 Resiliência em saúde e para saúde  

 Por trás da entrevista/anamnese em saúde  

 Intervalo para almoço: 13:20 às 14:30  

 Estágios da mudança 

 Processo de adesão e não-adesão  

 Abordagem clínica ampliada em saúde 

 

Obs.: coffee-break incluído para o dia 06/05 (11:10 às 11:30)  

 

Método: dinâmicas em grupos, vídeos, aula expositiva e exercícios dialogados.  



 

 

Docente: Prof.Michele Peixoto Quevedo, Doutora em Saúde Pública pela USP Mestre em Saúde Pública pela USP 

Especialista em Psicologia Clínica e Hospitalar pelo INCOR/FMUSP Graduada em Psicologia pela UFC Tutora da 

Residência Multiprofissional em Saúde da Família  

 

Coordenadora: Prof. Dra. Mariana Gonzaga (ISMP Brasil/CEAF UFMG) 

 

Local: Auditório da Faculdade de Farmácia da UFMG - Av. Antônio Carlos, 6627, Campus da Pampulha, Belo 

Horizonte - MG. 

 

 

PARA PARTICIPAR DO SORTEIO 

 

PRÉ-REQUISITO 

Profissionais farmacêuticos inscritos no CRF/MG. 

 

SELEÇÃO 

 

 Serão sorteadas 5 (cinco) bolsas para o evento, conforme vagas cedidas pela organização. 

 O candidato ao sorteio deverá fazer a inscrição na área de acesso restrito no site do CRF/MG. 

 O número do candidato será correspondente à ordem de inscrição. 

 O sorteio da bolsa será feito no dia 28 de abril através do site: https://www.random.org/ entre os 

farmacêuticos que se inscreveram para o evento. 

 O CRF/MG entrará em contato através do email e divulgará o nome dos farmacêuticos sorteados, que 

terão 24 horas para confirmar a participação no evento, caso contrário será feito um novo sorteio. 

 

CERTIFICADO 

A emissão do certificado será de responsabilidade da organizadora do evento, mediante inscrição e participação 

do candidato sorteado. 

 

PARTICIPAÇÃO E PROCEDIMENTO DE INSCRIÇÃO 

 

 A participação no sorteio se dará mediante inscrição prévia exclusivamente na área restrita do site 

www.crfmg.org.br. É só seguir a opção: 

“EVENTOS  EVENTOS DISPONÍVEIS  SORTEIO DE BOLSA –ASPECTOS PSICOLÓGICOS DO PROCESSO DE SAÚDE-DOENÇA 

 Preencha os campos necessários e clique em SALVAR.  

Obs: A inscrição só será validada após a leitura, preenchimento e concordância de todos os critérios 

apresentados; 

 Até o encerramento das inscrições o candidato visualizará o status como “PENDENTE”;  

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


 

 

 Após o sorteio, quando for selecionado, o candidato visualizará seu status como “SELECIONADO”;  

 A não seleção para o sorteio poderá se dar pela suspensão (por até 6 meses) devido ao não 

comparecimento em algum evento do CRF/MG. Neste caso o candidato visualizará seu status como “NÃO 

SELECIONADO”; 

 No ícone do curso, na área restrita, está disponível a opção para cancelamento da inscrição que deve 

ser efetuada com no mínimo 48 horas de antecedência do encerramento das inscrições.  

 

ATENÇÃO 

O participante selecionado que não comparecer ao evento, sem que se efetue com antecedência o 

cancelamento da inscrição, ficará impossibilitado de participar dos eventos de capacitação do CRF/MG por um 

período de 6 meses; 

Não serão aceitos cancelamentos de última hora sem justificativa plausível. 

Todos os comunicados serão postados na área restrita ou encaminhados por email, sendo de responsabilidade 

do inscrito fazer o acompanhamento da informações. 

Qualquer erro ou dúvida deve ser enviada por e-mail para: capacifar@crfmg.org.br 

 

Realização 

ISMP – Brasil – Instituto para Práticas Seguras no Uso de Medicamentos 

 

Apoio CRF/MG 

Conselho Regional de Farmácia do Estado de Minas Gerais (CRF/MG). Gestão 2016/2017 

 

mailto:capacifar@crfmg.org.br

