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Carga horária semestral 

105 horas 

Carga horária semanal 

teórica  

00 horas/aula 

Carga horária semanal 

prática 

07 horas/aula 

Ementa: Práticas da assistência farmacêutica na Farmácia Escola e em estabelecimento 

farmacêutico comercial, para a vivência em cenários de atuação profissional com o 

exercício de atividades farmacêuticas como a dispensação de medicamentos, gestão, 

farmácia clínica, seguimento farmacoterapêutico, produção de material voltado à 

educação em saúde e a integração com outros profissionais de saúde, manipulação de 

medicamentos e domissanitários e outras atividades relacionadas a estas.  

Conteúdo programático: 

As aulas semanais serão divididas entre as atividades na Farmácia Escola (3h), estágios 

em estabelecimento farmacêutico comercial conveniado (3h), ambos sob supervisão de 

profissionais farmacêuticos e atividades com acompanhamento do docente coordenador 

(1h). A avaliação é baseado na geração de competências avançadas associadas a cada 

atividade desenvolvida e a apresentação de relatório final. 

1. Ciclo da assistência farmacêutica no SUS 

2. Ciclo da assistência farmacêutica no estabelecimento comercial 

3. Atendimento individualizado ao paciente: dispensação e seguimento 

farmacoterapêutico 

4. Produção de material relacionado a gestão 

5. Produção de material voltado à educação em saúde e participação em campanhas  

locais, regionais e nacionais de saúde 

6. Ações da relação do estabelecimento com os órgãos de vigilância  

7. Relacionamento com os outros profissionais de saúde 
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