
BACHAREL EM 
FARMÁCIA

Quantos Estágios Supervisionados são para o curso?

Quantas horas por semana posso realizar de estágio?

Quais as possíveis áreas de atuação do estagiário?

Farmácias de dispensação
Farmácias de manipulação
Farmácias hospitalares
Empresas de cosméticos
Indústr ia de fármacos
Indústr ia de al imentos e bebidas
Anál ises c l ín icas ( laboratórios hospitalares e pr ivados)
Pesquisas da fármaco -  genét ica
Controle de qual idade e biossegurança
Vigi lância sanitár ia

Coordenadora do curso -  Profº  Orozimbo Furlan Junior
Contato -  prof .orozimbo.fur lan@unifacvest .edu.br

Professor supervisor de Estágio -  Profº  Rafael  Avi la Lopes
Contato -  rafaelavi la lopes@hotmai l .com

São quatro estágios na grade curr icular .  
O Estágios Supervis ionado 1 deve ser cursado na 7ª fase.
O Estágios Supervis ionado 2 deve ser cursado na 8ª fase.
O Estágios Supervis ionado 3 deve ser cursado na 9ª fase.
O Estágios Supervis ionado 4 deve ser cursado na 10ª fase.

Máximo de 04 horas por dia -  20 horas por semana.  

Dentre as áreas de atuação do estagiár io,  estão:  

mailto:rafaelavilalopes@hotmail.com


Quem é responsável em orientar e supervisionar o
estagiário?

Qual a metodologia de avaliação?

Relatório e Documentação Final

Ficha de Acompanhamento de estágio Supervis ionado;
Relatór io de Estágio.

A or ientação é feita pelo Profº  Henrique Bittencourt e pelo Profº
Rafael  Avi la Lopes.  
A supervisão no local  onde o aluno(a)  está real izando o estágio deve
ser fe ita pelo prof iss ional  da área de Farmácia (necessitando que o
prof iss ional  tenha registro no CRF) .

A aval iação do supervisor da Unidade Concedente é através de
aspectos prof iss ionais :  planejamento,  conhecimento teórico e
técnico,  organização,  e desempenho; e aspectos humanos:
assiduidade,  pontual idade,  discipl ina,  cooperação,  responsabi l idade,
e sociabi l idade.
A aval iação do coordenador é sobre a entrega do relatór io de estágio
e a aval iação do supervisor ,  com a ver i f icação das at iv idades
real izadas e descr i tas no e o número de horas pretendidas.  E se o
mesmo at ingiu e/ou não o proposto.
O método de aval iação é o relatór io de estágio e o parecer do
supervisor.
 

Os Documentos Finais que devem ser entregues à Coordenação do
Curso são:

 
Sol ic i tar os arquivos de modelo v ia e-mai l  ao profº  supervisor de
estágio,  Profº  Rafael  Avi la Lopes -  rafaelavi la lopes@hotmai l .com
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