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Créditos HorasCódigo Componente Curricular
SAU663 ESTÁGIO III 0 100

Currículo

Currículo Componente Curricular

Componente CurricularCurso
PRÉ-REQUISITOS

Curso
PRÉ-REQUISITO PARA

FARMÁCIA FARMACÊUTICO ECO. E ADM. DE EMP. FARMACÊUTICAS

FARMÁCIA FARMACÊUTICO ESTÁGIO I

FARMÁCIA FARMACÊUTICO ESTÁGIO II

FARMÁCIA FARMACÊUTICO FARMÁCIA SOCIAL

FARMÁCIA FARMACÊUTICO INT. À ASSIST. FARMACÊUTICA

SIGNIFICADO DO COMPONENTE CURRICULAR PARA FORMAÇÃO PROFISSIONAL

EMENTA*

Aspectos administrativos, jurídicos, financeiros, gestão de pessoas e gestão de qualidade de empresas  farmacêuticas.

PROGRAMA DO COMPONENTE CURRICULAR

HABILIDADES E COMPETÊNCIAS

 •Conhecer os procedimentos para abertura de empresas, assim como taxas de funcionamento e obtenção de alvará sanitário
 •Compreender os softwares utilizados na gestão de pessoas, medicamentos e materiais
 •Motivar e gerenciar pessoas
 •Gerenciar conhecimento, promovendo educação permanente
 •Realizar tarefas que envolvam gestão de medicamentos
 •Desenvolver atividades voltadas a recursos humanos
 •Realizar gestão da qualidade de medicamentos

OBJETIVO GERAL

 ?Desenvolver atividades administrativas de empresas farmacêuticas públicas e privadas promovendo ações de gestão colaborativa

FARMÁCIA FARMACÊUTICO ESTÁGIO IV

FARMÁCIA FARMACÊUTICO FARMÁCIA-ESCOLA

FARMÁCIA FARMACÊUTICO INDUSTRIA-ESCOLA

FARMÁCIA FARMACÊUTICO MONOGRAFIA APLICADA A FARMÁCIA
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 •Desenvolver habilidades de análise crítica em situações gerenciais e tomada de decisões estratégicas resolutivas,
 •Incentivar a capacidade empreendedora do aluno em gerir empresas farmacêuticas na condição de empreendedor

METODOLOGIA

A técnica de ensino utilizada será através de um acompanhamento semi indireto das atividades gerenciais realizadas durante o estágio. A
acompanhamento direto ocorrerá com os supervisores das unidades que estarão em constante contato com o professor da disciplina. Ocorrerão
momentos de discussão, orientação e acompanhamento individual presencial e virtual.

AVALIAÇÃO

Avaliação contínua durante todo processo de aprendizagem do estágio. Serão considerados os seguintes aspectos: pontualidade, assiduidade,
iniciativa, participação, resolutividade e análise crítica de todas as atividades realizadas durante o estágio. Esses parâmetros serão analisados pelos
supervisores de cada empresa farmacêutica a partir de um formulário e receberão um peso de 5 na avaliação final do aluno. Elaboração de um
relatório parcial individual (peso 1) de estágio, elaboração de um relatório final individual (peso 3) de estágio, seguida da apresentação do
relatório final (peso 2), momento onde o aluno compartilhará com os demais a sua experiência.
Avaliação dos supervisores (5) + Relatório Parcial de Estágio (1) Relatório Final de Estágio (3) + Apresentação do Relatório (2) = 10
Os alunos devem utilizar um diário de campo, documento que deve constar detalhadamente as atividades diárias que o aluno realiza na unidade.
Esse diário de campo deve ser enviado quinzenalmente para o email do professor (fernandouefs@hotmail.com) da disciplina afim de
acompanhamento das atividades dos alunos.
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CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES

  Ambientação setorial com apresentação da equipe e conhecimento do ambiente de trabalho Atividade em campo4
Conhecimento dos aspectos da natureza jurídica da instituição. Registro no CNAE, natureza da instituição, leis que regem o funcionamento da

  unidade, documentos para abertura da empresa, obtenção de alvará sanitário e licenças de funcionamento.Atividade em campo4
Conhecimento dos aspectos da natureza jurídica da instituição. Registro no CNAE, natureza da instituição, leis que regem o funcionamento da

  unidade, documentos para abertura da empresa, obtenção de alvará sanitário e licenças de funcionamento.Atividade em campo4
Conhecimento para manejar os softwares que envolvam o trabalho do gestor em cada unidade gestão de medicamentos controlados SNGPC.
Programas principais e de suporte utilizados em cada situação, contato com suporte técnico de programas e manutenções físicas dos hardwares

  das unidadesAtividade em campo4
Conhecimento para manejar os softwares que envolvam o trabalho do gestor em cada unidade gestão de medicamentos controlados SNGPC.
Programas principais e de suporte utilizados em cada situação, contato com suporte técnico de programas e manutenções físicas dos hardwares

  das unidadesAtividade em campo4
Desenvolvimento de atividades voltadas a recursos humanos como elaboração de contratos de trabalho, escala, entrevistas de emprego, exames

  admissionais e demissionaisAtividade em campo4
Desenvolvimento de atividades voltadas a recursos humanos como elaboração de contratos de trabalho, escala, entrevistas de emprego, exames

  admissionais e demissionaisAtividade em campo4
Desenvolvimento de atividades voltadas a recursos humanos como elaboração de contratos de trabalho, escala, entrevistas de emprego, exames

  admissionais e demissionais Atividade em campo4
Desenvolvimento de atividades voltadas a recursos humanos como elaboração de contratos de trabalho, escala, entrevistas de emprego, exames

  admissionais e demissionaisAtividade em campo4
Desenvolvimento de atividades voltadas a recursos humanos como elaboração de contratos de trabalho, escala, entrevistas de emprego, exames

  admissionais e demissionaisAtividade em campo4
Desenvolvimento de atividades voltadas a recursos humanos como elaboração de contratos de trabalho, escala, entrevistas de emprego, exames

  admissionais e demissionaisAtividade em campo4
  Acompanhamento dos aspectos financeiros/fiscais. Cotação de preço, emissão de nota fiscal, tributação e custos operacionaisAtividade em campo4
  Acompanhamento dos aspectos financeiros/fiscais. Cotação de preço, emissão de nota fiscal, tributação e custos operacionaisAtividade em campo4
  Acompanhamento dos aspectos financeiros/fiscais. Cotação de preço, emissão de nota fiscal, tributação e custos operacionaisAtividade em campo4
  Acompanhamento dos aspectos financeiros/fiscais. Cotação de preço, emissão de nota fiscal, tributação e custos operacionaisAtividade em campo4

Realizar tarefas que envolvam gestão de medicamentos e matérias. Alocação , transporte, logística operacional, controle de estoque, tributação,
  vencimento, precificação, critérios promocionais e viabilidade. Critérios de realização inventárioAtividade em campo4

Realizar tarefas que envolvam gestão de medicamentos e matérias. Alocação , transporte, logística operacional, controle de estoque, tributação,
  vencimento, precificação e viabilidadeAtividade em campo4

Realizar tarefas que envolvam gestão de medicamentos e matérias. Alocação , transporte, logística operacional, controle de estoque, tributação,
  vencimento, precificação e viabilidadeAtividade em campo4

Realizar tarefas que envolvam gestão de medicamentos e matérias. Alocação , transporte, logística operacional, controle de estoque, tributação,
  vencimento, precificação e viabilidadeAtividade em campo4

Realizar tarefas que envolvam gestão de medicamentos e matérias. Alocação , transporte, logística operacional, controle de estoque, tributação,
  vencimento, precificação e viabilidadeAtividade em campo4

Realizar tarefas que envolvam gestão de medicamentos e matérias. Alocação , transporte, logística operacional, controle de estoque, tributação,
  vencimento, precificação e viabilidadeAtividade em campo4

Gestão da qualidade de medicamentos, qualificação e certificação da cadeia de fornecimento, condições na entrada de embalagens nas unidades,
  amostragem para análise, retenção de materiais no estoque, recebe e acompanhamento de  auditoria sanitária.Atividade em campo4

Gestão da qualidade de medicamentos, qualificação e certificação da cadeia de fornecimento, condições na entrada de embalagens nas unidades,
  amostragem para análise, retenção de materiais no estoque, recebe e acompanhamento de  auditoria sanitária.Atividade em campo4

Motivar e gerenciar pessoas levando em conta aspectos socioeconômicos, políticos, culturais, ambientais, étnico-raciais, de identidade de gênero,
  orientação sexual, necessidades da sociedade. Organizar tempo e agendaAtividade em campo4

Motivar e gerenciar pessoas levando em conta aspectos socioeconômicos, políticos, culturais, ambientais, étnico-raciais, de identidade de gênero,
  orientação sexual, necessidades da sociedade. Organizar tempo e agendaAtividade em campo4

Gerenciar conhecimento e educação permanentes. Conhecer estratégias de buscas em base de dados, desenvolver práticas de educação
  permanente, analisar criticamente as informações baseando-se em evidências, desenvolver auto aprendizado e auto avaliação.Atividade em campo4

Gerenciar conhecimento e educação permanentes. Conhecer estratégias de buscas em base de dados, desenvolver práticas de educação
 permanente, analisar criticamente as informações baseando-se em evidências, desenvolver auto aprendizado e auto avaliação.Atividade em

 campo4
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