A PRÁTICA FARMACÊUTICA EM PROL DA SOCIEDADE
OBJETIVO
Compreender a importância da ética e legislação para o farmacêutico nas suas relações
sócioprofissionais, proporcionando conhecimentos indispensáveis para ao exercício profissional sob os
aspectos da legislação farmacêutica, da legislação sanitária em vigor e do comportamento ético
esperado.
PÚBLICO ALVO
Profissionais farmacêuticos e acadêmicos de farmácia.
PRÉ-REQUISITO
Ser profissional farmacêutico inscrito no CRF/MG e regular com a instituição. Acadêmicos de farmácia
devidamente caracterizados na ficha de inscrição.
PROGRAMAÇÃO
Data

Horário

Tema

Palestrante

18h00
às
21h00

Conhecimento do âmbito da profissão farmacêutica, do Código de
Ética da profissão e das infrações e sanções éticas e disciplinares.
Legislação normativa vigente no que tange a produção,
comercialização, prescrição, informação, dispensação e controle de
medicamentos, bem como introduzir a legislação do sistema de
saúde e da vigilância sanitária.

Data

Horário

Tema

14/09/2019

13/09/2019

Normas Sanitárias e profissionais.

9h00
às
12h00

13h00
às
17h00

Dispensação de Medicamentos Controlados e
Antimicrobianos:
Aspectos Legais e Técnicos.
Conhecimento e atualização ao profissional farmacêutico em
relação a dispensação de medicamentos sujeitos a controle
especial e antimicrobianos, contemplando os aspectos legais e
técnicos descritos pela Portaria nº 344/1998 e RDC nº 20/2011.

A Atuação do Farmacêutico em Serviços de Vacinação.
Entender o papel do farmacêutico em serviços de vacinação.

Palestrante

Gabriel Alberto de
Carvalho Barbosa

PALESTRANTES
Gabriel Alberto de Carvalho Barbosa
Farmacêutico e assessor técnico no Conselho Regional de Farmácia do Estado de Minas Gerais. Cursou
disciplinas como aluno especial no Programa de Mestrado em Desenvolvimento Biofarmacêutico e
Propriedade Intelectual da UFMG. Possuí experiência de atuação em Drogaria e Farmácia Hospitalar,
exercendo suas funções na Unimed Poços de Caldas. Técnico em Alimentos pelo SENAI - Centro
Tecnológico do Setor Alimentício atuou como microbiologista na Danone Ltda. e estagiou no Centro de
Ciência e Qualidade de Alimentos do ITAL nos laboratórios de referência em bacteriologia e micologia.
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 será (via área 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 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;



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

EVENTO
Data: 13 e 14 de setembro de 2019

Cidade: Varginha
Carga horária: 10h00
Local: UNIFAL/MG - Campus Varginha
Endereço: Av. Celina Ferreira Ottoni, 4000 - Padre Vitor, Varginha / MG.
REALIZAÇÃO


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

APOIO

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.
3. O curso em questão não habilita o Farmacêutico para assunção de responsabilidade técnica
do serviço de vacinação.

