Atuação do Farmacêutico em Serviços de Vacinação
OBJETIVO
Entender o papel do farmacêutico em serviços de vacinação.
PÚBLICO ALVO
Profissionais farmacêuticos e acadêmicos de farmácia.
PRÉ-REQUISITO
Ser profissional farmacêutic o inscrito no CRF/ MG e regular com a instituição. Acadêmicos de
farmácia devidamente caracterizados na ficha de inscrição.
PALESTRANTE
Waldemar de Paula Júnior
Farmacêutico-Bioquímico. Mestre em Ciências Fa rmacêuticas. Docente do Departamento
de Fisiopatologia da Universidade Est dual de Montes Claros. Coordenador da Liga de
Imunologia das Doenças Infecciosas e Auto-imunes. Ed itor d o Brazilian Journal of Health and
Pharmacy e Conselheiro Regional do CRF/MG.

PARTICIPAÇÃO
A participação se dará mediante inscrição prévia;
A insc riç ão d everá se r realizad a exc lusiva mente na área re strita d o site
(www.crfmg.org.br) no menu de “Eventos”, no link “Eventos Disponíveis”.
A insc riç ã o só se rá va lid ad a após preenchimento, c onc ord ânc ia d e todos os
c ritérios apresentados e avaliação do Setor de Capacitação Profissional.
Qua lquer mensa gem d e erro d eve se r arq uivad a d ig ita lmente e ser enviad a p or email (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 d o participante está disponível a opç ã o d e cancelamento da sua
partic ipaç ão. O c a nc elamento deve ser feito 48 horas a ntes d o evento, não sendo
aceito d e última hora se m justificativa plausível.

As insc riç ões se rão enc errad a s 24 horas antes d o evento ou o total preenc
himento d o número de vagas disponibilizadas;
CERTIFICADO
O recebimento do certificado digital será (via á rea restrita), após avaliação do
evento feita pelo participante. O certificado está vinculado a participação em
tempo integral no evento de capacitação, devidamente comprovada, somente
para os inscritos.
SELEÇÃO
A seleção respeitará as prioridades já definid as neste documento e ordem de inscrição
eletrônica, sendo de total responsabilidadede o inscrito verific ar sua situação no site e ler
as mensagens enviadas;
Farmacêuticos inscritos no CRF/MG tem prioridade de seleção das vagas.
EVENTO
Data: 16 de agosto de 2019
Cidade: Poços de Caldas / MG
Duração: 3h00
Horário: 18h00 ás 21h00
Local: Faculdade Pitagoras, Sala 1D.
Endereço: Av. João Pinheiro, 1046 – Centro, Poços de Caldas / MG.
REALIZAÇÃO
Conselho Regional de Farmácia do Estado de Minas Gerais (CRF/MG)
APOIO

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.

