
                                                                                                                    

 

FÓRUM MAGISTRAL  - BELO HORIZONTE 

 

OBJETIVO 

O Conselho Regional de Farmácia de Minas Gerais – CRF/MG, em parceria com a Associação Nacional de Farmacêuticos Magistrais – 

Anfarmag e apoio da Superintendência de Vigilância Sanitária do Estado de Minas Gerais, promovem o Fórum Magistral. O evento visa 

reunir profissionais atuantes em farmácias de manipulação e acadêmicos farmácia, promovendo a atualização quanto as ferramentas 

de controle e gestão da qualidade, além de possibilitar a discussão conjunta sobre principais as não conformidades e estratégias de 

melhoria para o setor. 

 

PÚBLICO ALVO 

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

 

PRÉ-REQUISITO 

Profissionais farmacêuticos inscritos no CRF/MG e estudantes de farmácia devidamente cadastrados na área restrita do CRF/MG. 

 

EVENTO 

 Data: 28 de outubro de 2017 

 Cidade: Belo Horizonte 

 Duração: 9 horas. 

 Horário: 8:00 às 18:00 horas 

  Local: Fundação Getúlio Vargas  (FGV) - Auditório Mário Simonsen 

 Endereço: Av. Prudente de Moraes, nº 444, bairro Cidade Jardim, Belo Horizonte – MG 

 Nº de Vagas: 200 (duzentas) 

 

PROGRAMAÇÃO 

 

8h às 9h – Palestra: Ética Farmacêutica na Farmácia Magistral (CRF/MG) 

Ministrante: Elaine Baptista – Vice Presidente do Conselho Regional de Farmácia de Minas Gerais – CRF/MG - Especialista em Homeopatia 

pela Associação Mineira de Farmacêuticos Homeopatas - AMFH; Terapeuta floral desde 2007; Formação em acupuntura pelo INCISA-

IMAM;  Docente de Homeopatia no INCISA, de 2008 a 2011; Presidente por duas gestões da AMFH e atualmente vice-presidente da 

entidade. 

 

9h as 10h –  Palestra: Principais não conformidades verificadas durante inspeção em farmácias. 

Ministrante: Alessandro de Souza Melo  - Graduado em Farmácia pela Escola Superior de Ciências da Santa Casa de Misericórdia de 

Vitória e especialista em Saúde Coletiva pela Universidade Federal do Espírito Santo. Especialista em Saúdo Coletiva pela Universidade 

Federal do Espírito Santo em 20008. Desde 2008 é autoridade sanitária da Diretoria de Vigilância Sanitária em Medicamentos e 

Congêneres da Superintendência de Vigilância Sanitária do Estado de Minas Gerais. 

  

10h às 10h20 – Intervalo 

 

 

10h20 às 11h –Mesa Redonda: Otimização de Processos e Redução de Não Conformidades no Processo Magistral. Participantes: Luciano 

Rodrigo Alves (Gerente de Fiscalização do CRF/MG);  Alessandro de Souza Melo (VISA/SES) e Márcia Borges (Anfarmag);  

 

 

11h às 18 horas – Curso: Desmistificando a Gestão da Qualidade 

Ministrante: Márcia de Cássia Silva Borges 

Ementa: Serão abordados os principais pontos relacionados à promoção e manutenção da qualidade dos produtos e processos na 

farmácia magistral. Serão sugeridas ferramentas e exemplos práticos com o objetivo de diminuir o risco de não conformidades e 

aumentar a segurança e produtividade do processo magistral.  

Conteúdo Programático: 1. Especificação de insumos: Como estabelecer a especificação interna da farmácia; 2. Como avaliar se o 

insumo que chegou foi exatamente o pré estabelecido; 3. Qualificação de fornecedores: como elaborar um programa que cumpra as 

exigências legais e que evidencie a qualidade pretendida pela farmácia; 4. Fator de Equivalência e Fator de correção em relação ao 

Teor e à Umidade; 5. Fator de Correção de Fitoterápicos. 6.Cálculos e conversões básicos na farmácia. 7.Gestão dos Equipamentos e 



                                                                                                                    

 

Instrumentos de Medição: Como estabelecer um programa de aferição periódica, manutenção preventiva e calibração dos 

equipamentos, com definição dos responsáveis e registros necessários à precisão do processo magistral. 

 

12h às 13h - Almoço 

 

 

DOAÇÕES 

Uma lata de leite em pó 

 

CERTIFICADO 

O recebimento do certificado digital (via área restrita) está vinculado á participação em tempo integral no evento. 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 27 de outubro às 12:00 horas ou até o preenchimento total do número de vagas 

disponibilizadas; 

 A inscrição será feita exclusivamente na área restrita do site www.crfmg.org.br. É só seguir a opção: “EVENTOS  INSCRIÇÕES 

ABERTAS  NOME DO EVENTO/CURSO 

 Preencha os campos necessários e clique em SALVAR. Importante: A inscrição só será validada após a leitura, 

preenchimento e concordância de todos os critérios apresentados; 

 O candidato deverá acompanhar sua inscrição através da área restrita seguindo: EVENTOS - PARTICIPAÇÃO 

 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”; 

 Caso necessário o candidato poderá cancelar sua inscrição, basta acessar: EVENTOS – CANCELAR INSCRIÇÃO – Importante: 

Para que seja possível remanejar a vaga a outro candidato, o cancelamento deve ser efetuado com no mínimo 48 horas de 

antecedência do encerramento das inscrições. O cancelamento fora do prazo acarretará em suspensão por 6 meses na participação em 

eventos de capacitação do CRF/MG. 

 Somente após encerramento das inscrições o CRF/MG fará a confirmação automática e encaminhará comunicado, VIA 

ÁREA RESTRITA, a todos os selecionados no evento.  

 

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 

Associação Nacional de Farmacêuticos Magistrais – Anfarmag  

 

APOIO 

Superintendência de Vigilância Sanitária do Estado de Minas Gerais 

Subsecretaria de Vigilância e Proteção à Saúde 

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DE MINAS GERAIS                          

       

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

