
                                         

 

 

 

CURSO – COSMÉTICA VERDE: O QUE O FARMACÊUTICO PRECISA SABER - UBERLÂNDIA 

 

 
OBJETIVO  

O Conselho Regional de Farmácia de Minas Gerais promove o curso de Cosmética Verde, que visa proporcionar o 

conhecimento da atuação do farmacêutico no mercado de cosméticos, que cada vez mais tende para o natural, 

atualizando os profissionais sobre as novas matérias primas e produtos naturais disponíveis e sobre seus aspectos positivos e 

negativos à saúde.  
 

 

EMENTA 

Abordar o universo da cosmética natural e orgânica e seus aspectos técnicos e burocráticos. Serão apresentadas 

propostas para formular os ingredientes mais utilizados, o comportamento do mercado e do consumidor, as certificações 

existentes, a diferença entre os vários tipos de apelos utilizados e os malefícios de alguns produtos utilizados nos 

Cosméticos convencionais. 

 

 

PÚBLICO ALVO 

Profissionais farmacêuticos, assim como acadêmicos de farmácia de acordo com a disponibilidade de vagas.  

 

 

PRÉ-REQUISITO 

Prioritariamente para profissionais farmacêuticos inscritos no CRF/MG e regulares com a instituição e estudantes de 

farmácia cadastrados na área restrita do CRF/MG, de acordo com a disponibilidade de vagas. 

 

 

EVENTO 

• Data: Sexta-feira, 20 de Outubro de 2017 

• Cidade: Uberlândia 

• Duração: 3 horas. 

• Horário: 19:00 às 22:00 horas 

• Local: Auditório da Faculdade Pitágoras  

• Endereço: Avenida dos Vinhedos, Nº 1.200, Bairro Morada da Colina, Uberlândia 

• Vagas: 150 (cento e cinquenta) 

 

 

 



                                         

 

 

INSTRUTORA 

 

Farmacêutica Elisa Novaes Cancella 

Graduada em Farmácia com Habilitação em Fármacos e Medicamentos e Pós-graduada em Cosmetologia. Fundadora 

da Nature Therapy Cosmética Natural. Já atuou como Professora Universitária em curso de graduação de Farmácia e 

como farmacêutica responsável técnica em indústrias de cosméticos e farmácias de Manipulação. Atualmente, atua na 

pesquisa e desenvolvimento de formulações cosméticas e coordena a Comissão Assessora de Cosmetologia do Conselho 

Regional de Farmácia de Minas Gerais, CRF-MG. (04/2016 – atual). 

 

VAGAS 

Serão disponibilizadas 150 (cem) vagas para inscrição via site http://www.crfmg.org.br/site/Servicos/Capacitacoes.  

 

DOAÇÕES 

Um pacote de fraldas geriátricas (preferencialmente tamanho G e XG). 

 

CERTIFICADO 

 

O recebimento do certificado digital (via área restrita) está vinculado á participação em tempo integral no evento de 

capacitação. Sendo imprescindível a assinatura da lista de presença de todos os módulos e períodos. 

 

PARTICIPAÇÃO E PROCEDIMENTO DE INSCRIÇÃO 

 

• As inscrições terão fim no dia 20 de Outubro às 12:00 horas ou até o preenchimento total do número de vagas 

disponibilizadas; 

• A participação se dará mediante inscrição prévia exclusivamente na área restrita do site www.crfmg.org.br. É só 

seguir a opção: 

“EVENTOS ���� INSCRIÇÕES ABERTAS ���� CURSO – NOME DO CURSO 

 

• 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; 

• Logo após a inscrição o candidato visualizará o status como “PENDENTE”;  

• Quando for selecionado, o candidato visualizará seu status como “SELECIONADO”;  

• A não seleção para o evento poderá se dar pela indisponibilidade de vagas ou 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 curso, 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 

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


