
 

 

SORTEIO DE BOLSA 

APLICAÇÃO DE INJETÁVEIS TEÓRICO PRÁTICO – DIVINÓPOLIS 

DADOS DO EVENTO 

Ementa 

A capacitação e atualização em aplicação de medicamentos injetáveis atende as orientações dos Conselhos 

Regional (CRF) e Federal (CFF) de Farmácia, bem como as resoluções da Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária. A administração de medicamentos é um processo multi e interdisciplinar que exige conhecimento 

técnico da equipe de saúde. 

Conteúdo Programático 

1. Legislação vigente 

2. Livro de registro de injetáveis 

3. Procedimento Operacional Padrão (POP) 

4. Sala de aplicação de medicamentos injetáveis 

5. Entender os conceitos básicos sobre administração de medicamentos injetáveis 

6. Lavagem das mãos 

7. Uso de equipamentos de proteção individual (EPI) 

8. Manuseio correto de agulhas e seringas 

9. Compreender os procedimentos gerais para preparação de medicamentos injetáveis 

10. Segurança do profissional e cuidados gerais com os pacientes 

11. Executar aplicações pelas principais vias de administração - intradérmica, subcutânea, intramuscular e 

técnica em Z 

12. Complicações decorrentes do procedimento 

13. O conteúdo programático poderá passar por atualizações. 

Certificado 

Serão emitidos os certificados de participação no curso a todos os participantes que obtiverem a frequência 

mínima de 75% (setenta e cinco) da carga horária do curso. 



 

 

Ministrante 

Professor Klauber Penaforte - Graduado em Farmácia e Bioquímica pela Universidade Federal de Alfenas, 

Especialista em Biologia pela Universidade Federal de Lavras (UFLA). Mestre em Ciências da Saúde 

pela Universidade Federal de São João Del Rei. Atualmente é professor da Universidade José do Rosário Vellano 

(UNIFENAS), Coordenador e professor do curso de Farmácia da faculdade Pitágoras Divinópolis, professor de cursos 

de pós-graduação do Instituto de Ciência, Tecnologia e Qualidade Industrial (ICTQ) e de especialização em 

Análises Clínicas pela UNIFENAS. Ministra cursos de Aplicação Medicamentos Injetáveis, Coleta Sanguínea, 

Interpretação de exames laboratoriais. 

Carga horária: 8 horas-aula. 

Local: UNIFENAS – Av. Tedinho Alvim, 1000, Bairro Liberdade, Divinópolis - MG. 

Data: Sábado, 6 de maio de 2017. 

Horário: 8 às 17 horas. 

 

PARA PARTICIPAR DO SORTEIO 

 

PRÉ-REQUISITO 

Profissionais farmacêuticos inscritos no CRF/MG. 

 

SELEÇÃO 

 

 Será sorteada 1 (uma) bolsa 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 2 de maio 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. 

 

https://www.random.org/


 

 

PARTICIPAÇÃO E PROCEDIMENTO DE INSCRIÇÃO 

 

 As inscrições terão fim no dia 2 de maio às 12h00; 

 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 - APLICAÇÃO DE INJETÁVEIS TEÓRICO PRÁTICO – DIVINÓPOLIS 

 

 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”;  

 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 

Instituto de Ciência, Tecnologia e Qualidade - ICTQ 

 

Apoio CRF/MG 

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

 

http://www.crfmg.org.br/
mailto:capacifar@crfmg.org.br

