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Ementa:  

Os Estágios Supervisionados em Assistência Farmacêutica constituem etapa de 

fundamental importância na formação acadêmica, visto que representam o momento 

que favorece ao aluno articular de forma sistemática e orientada, a teoria e a prática, 

permitindo-lhe instrumentalizar-se para o exercício profissional. Constitui-se na 

execução e acompanhamento pelo estudante de atividades e procedimentos técnico-

científicos de assistência farmacêutica, mediante responsabilidade e iniciativa, em 

estabelecimentos farmacêuticos, aplicando os aspectos técnicos, legais e éticos 

relacionados ao trabalho do farmacêutico adquiridos ao longo do curso de Farmácia. 

Espera-se a observância da postura e comportamento profissionais frente a utentes, 

colegas de profissão, outros profissionais da saúde, além de entidades de classe e 

reguladoras, avaliando-se com espírito crítico a assistência farmacêutica. A normativa 

para a execução das praticas está designada pelas “Normas da Coordenação de Estágio”. 

Conteúdo programático:  

Gestão e administração em Assistência Farmacêutica e Farmácia Clínica; 

Atividades relacionadas com o processamento do receituário; 

Manipulação (quando houver): Preparação de medicamentos em pequena escala; 

Cuidados a prestar ao paciente e uso correto/racional dos medicamentos; 

Documentação e informação técnico-científica; 

Prescrição Farmacêutica e Serviços Clínicos; 

Educação em Saúde 
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