
                                                                                            

 

SORTEIO DE BOLSA 

 

PRÁTICA CLÍNICA FARMACÊUTICA NO CONTEXTO HOSPITALAR DA 
TEORIA A PRÁTICA 

 
 

 

MÓDULO: ACOMPANHAMENTO FARMACÊUTICO A BEIRA DO LEITO: COMO 

FAZER? 

 

DADOS DO EVENTO 

  

Data: 10 e 11 de novembro de 2017 

Local: Hospital das Clínicas de BH – Avenida Alfredo Balena, 110, Santa Efigênia, Belo Horizonte - MG 

Carga Horária: 16 horas  

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:  

 Raciocínio clínico para tomada de decisão no contexto hospitalar, como fazer? 

 Análise de interação medicamento x medicamento e realização de intervenções. 

 Realização de ajuste de dose de medicamentos em caso de disfunção renal. 

 Abordagem da dor e realização de ajuste de dose de analgésicos opioides. 

 Uso de exames laboratoriais para tomada de decisão clínica. 

 Discussão de casos clínicos. 

 

Para mais informações acesse: 

http://www.amfar.com.br/site/cursos/open/id/171/ 

 

PARA PARTICIPAR DO SORTEIO 

 

PRÉ-REQUISITO 

Profissionais farmacêuticos inscritos no CRF/MG. 

 

SELEÇÃO 

  



                                                                                            

 

 Será sorteada 1 (UMA) BOLSA COM DESCONTO DE  50% para o curso, 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 6 de novembro  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. 

 

PARTICIPAÇÃO E PROCEDIMENTO DE INSCRIÇÃO 

 

 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 – ACOMPANHAMENTO FARMACÊUTICO A BEIRA DO LEITO: 

COMO FAZER? 

 

 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. 

https://www.random.org/
http://www.crfmg.org.br/


                                                                                            

 

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 

AMF – Associação Mineira de Farmacêuticos 

 

Apoio CRF/MG 

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