UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ
INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE
FACULDADE DE FARMÁCIA
NÚCLEO DE EXCELÊNCIA EM CUIDADOS FARMACÊUTICOS
CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO DA FARMÁCIA CLÍNICA
NOS SERVIÇOS DE SAÚDE
EDITAL N.º 01/2017

A Universidade Federal do Pará – Campos Belém - torna pública a abertura das inscrições para a
Seleção do Curso de Especialização em Gestão da Farmácia Clínica nos Serviços de Saúde,
aprovado pela Resolução N. 4.912/2017- CONSEPE, a ser promovido pela Faculdade de Farmácia do
Instituto de Ciências da Saúde.
1. Objetivo do Curso:
Proporcionar a formação continuada para os farmacêuticos buscando correlacionar os conceitos: sócioassistenciais,Clinico-Epidemiológicos, Semiológicos , da Farmacoterapia Clínica à prática do farmacêutico
na promoção da saúde e qualidade de vida dos pacientes, promovendo o cuidado no uso seguro e racional
de medicamentos.
2. Clientela:
Profissionais graduados no curso de Farmácia, que atuam, ou desejam atuar, principalmente nas áreas de
farmácia clínica em ambientes como atenção básica, nos serviços hospitalares e na farmácia comunitária.
O curso habilitará o pós-graduado a desenvolver atividades de Farmácia Clínica e a prescrever
medicamentos de acordo com a resolução nº 585 de 29 de agosto de 2013 e resolução nº 586 de 29 de agosto
de 2013.
3. Vagas:
Serão ofertadas 60 vagas, sendo 18 vagas para demanda social (30% do total)*.
4. Regime e Duração:
O curso tem duração de 17 meses, com carga horária total de 400 horas, em regime presencial
(somente aos finais de semana, de sexta a domingo). As atividades de ensino serão no Instituto de
Ciências da Saúde (ICS), situado na AV. Generalíssimo Deodoro, N.º 01, Umarizal, Belém, Pará,
Brasil as atividades prática serão realizadas, no NASF Parque Amazônia no hospital Universitário e
em Farmácias Comunitárias.
4.1- Investimento: 17 parcelas de R$ 380,00 (trezentos e oitenta reais).
5. Inscrição:
5.1- Período:
As inscrições poderão ser efetuadas no período de 24/JULHO à 15/AGOSTO/2017, na Secretaria de
Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas - PPGCF
Maiores informações pelo telefone 91-3201-7754 ou 980823016 ou no site www.ufpa.br ou
www.ufpa.br/ics .
Taxa de inscrição: R$ 100,00 (cem reais)

5.2. Documentação necessária (cópias):
1- Formulário de inscrição preenchido;
2- Cédula de identidade, CPF;
3- Comprovante de residência;
3- 01 foto 3X4;
4- Curriculum Vitae atualizado nos últimos 12 (DOZE) meses e comprovado em uma via impressa;
5- Diploma de Graduação;
6- Prova de quitação com o Serviço Militar para os candidatos brasileiros do sexo masculino;
7- No caso de ser brasileiro comprovar em estar em dia com as obrigações eleitorais;
8- Pagamento da taxa de inscrição;
9- Para Servidores efetivos da UFPA e da SESMA E SESPA , será exigida comprovante de vínculo e
carta de intenção sobre a realização do curso;
10-Carta de Intenção (para candidatos da demanda Social) em 1 via impressa.
Observações
- Para que sua inscrição seja homologada é necessário o envio de toda a documentação exigida.
Inscrições com documentação incompleta não serão homologadas. Esta documentação deverá ser
encaminhada até o último dia da inscrição, conforme o item 5.1 deste edital;
- Não haverá inscrição adicional ou fora do prazo;
- Para as inscrições feitas por via postal será considerada a data de postagem. Não é de
responsabilidade da comissão do processo seletivo eventual extravio da remessa postal pelos
correios;
- O preenchimento das vagas seguirá a ordem de classificação dos candidatos.
5.3. Critério para atendimento gratuito (BOLSA):
1- 09 bolsas integrais para Servidores efetivos a saber : 03 bolsas para UFPA, 03 bolsas para a
SESMA e 03 bolsas para a SESPA , até o limite do número de vagas;
2- 09 bolsas (Integrais) para candidatos com até 02 (dois) anos de formado de comprovada carência
financeira até o limite do número de vagas.
3- Não possuir, atualmente, Bolsa de Estudos na UFPA ou outra IES Pública ou Privada.
5.4. Critério de classificação para atendimento gratuito (BOLSA):
- Curriculum lattes
- Carta de intenção: a carta deverá conter, no mínimo duas e, no máximo, três laudas, digitadas
em folha de papel A4, fonte Times New Roman 12 e espaçamento de 1,: Margens esquerda e
superior de 3 cm, Margens direita e inferior de 2 cm. A carta de Intenção deverá conter os
seguintes itens: 1. Qual a intenção de fazer o curso de especialização; 2. Por que deve ser
selecionado para o curso de especialização e sua perspectiva em cursá-lo; 3. Apresentação do
tema que deseja estudar; 3. Como pretende atuar a partir da especialização.
6. Comissão Examinadora:
6.1- A Comissão Examinadora será designada pela Coordenação do Curso e homologada pela
Direção do Instituto de Ciências da Saúde e composta por três membros do Corpo Docente do Curso
todos com titulação mínima de Mestre.
6.2- A Presidência da referida comissão será do coordenador do curso.
6.3 A comissão examinadora poderá solicitar a cooperação de técnicos, quando julgar necessário;
7. Da divulgação dos resultados:
- Os resultados serão afixados na Secretaria de Pós-Graduação do PPGCF, no dia 24/AGOSTO/2017,.
- Serão aceitos recursos até às 17h00min do dia 28/AGOSTO/2017 e julgados até 29/AGOSTO/2017.

8. Da Matricula:

- A data de confirmação de matricula será realizada no período de 30 à 31/Agosto/2017;
- Os candidatos que não se matricularem até ás 17h00min do último dia, serão considerados
desistentes, sendo chamados os candidatos subsequentes, obedecendo à ordem de classificação os
quais terão 72 horas para matrícula, seguindo-se chamadas sucessivas, até o início do Curso.
9. Início das Aulas será realizado no dia 01 de SETEMBROde 2017, a partir das 18h00min no
Instituto de Ciências localizado na Rua Generalíssimo Deodoro, N. 01, Umarizal.
10. Das considerações finais.
- Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação do Curso de Especialização.
Belém-Pará 22 DE JULHO 2017.

____________________________________________
Prof. Dr. Marcos Valério Santos da Silva
Coordenador do Curso de Especialização / ICS / UFPA
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ
INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE
FACULDADE DE ENFERMAGEM

CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO DA FARMÁCIA CLÍNICA NOS SERVIÇOS
DE SAÚDE
FICHA DE INSCRIÇÃO –Edital nº 01/2017
. CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO DA FARMÁCIA CLÍNICA NOS SERVIÇOS

DE SAÚDE
NOME: ___________________________________________________________________________________
DATA DE NASCIMENTO: _____ / ________ /________
PAI: _____________________________________________________________________________________
MÃE: ____________________________________________________________________________________
SEXO: ________________ EST. CIVIL : _____________________ CPF : ___________________________
RG: __________________ EMISSOR / UF: ______________________ DATA: _____/______/_______
TÍTULO DE ELEITOR: __________________________ ZONA: ________________ SEÇÃO: ____________
CERT. MILITAR: _________________________________________________________________________
CIDADE E ESTADO DE NASCIMENTO: ____________________________________________________
NACIONALIDADE: ___________________________________________________________________
OCUPAÇÃO ATUAL (CARGO/FUNÇÃO): _________________________________________________
LOCAL DE TRABALHO: __________________________________________________________________
End.: _____________________________________________________________________________________
ANO DE INGRESSO: ___________________ FONE: _________________________________________
ENDEREÇO RESIDENCIAL: ________________________________________________________________
BAIRRO: ________________ CIDADE: _________________ ESTADO : ____________ CEP: __________
FONE / CELULAR: ___________________________ E_MAIL: ____________________________________
INST. FORMADORA: ___________________________ ANO DE CONCLUSÃO: _____________________
CANDIDATO A BOLSA: (

) Sim (

) Não
Belém-PA, ____ de ______________ de ______________

_________________________________________

Assinatura do Aluno

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ
INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE
FACULDADE DE ENFERMAGEM
CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO DA FARMÁCIA CLÍNICA NOS SERVIÇOS
DE SAÚDE
ANÁLISE DA CARTA DE INTENÇÃO-Edital nº 01/2017
Nome:
Análise da Carta de Intenção
Pontuação
Pontuação Atingida
Intenção de fazer o curso de especialização
2,0
Motivo para ser selecionado para o curso de
2,0
especialização e sua perspectiva em cursá-lo
Coerência da apresentação do tema que deseja estudar
3,0
Atuação a partir da especialização
2,0
Formatação da Carta de Intenção
0,5
Ortografia
0,5
Total
10,0
Avaliadores:
Data:

