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Fundação Brasileira de Ciências Farmacêuticas/CFF, 
Anhanguera e Qualimed oferecem curso de 40 horas 
para farmacêuticos comunitários

GESTÃO em 
Farmácia Comunitária

apacitar farmacêuticos em gestão da farmácia 
comunitária é o objetivo do curso de extensão GESTÃO 
FARMACÊUTICA EM FARMÁCIA COMUNITÁRIA. O 
curso será oferecido aos profissionais, graças a uma par-
ceria firmada entre a Fundação Brasileira de Ciências Far-
macêuticas/Conselho Federal de Farmácia, Anhanguera e 
Qualimed. A carga horária será de 40 horas e investimento 
de R$ 130,00, que poderá ser pago em duas parcelas de R$ 
65,00. As inscrições estão abertas e poderão ser realizadas 
pelo site www.anhanguera.com, no link extensão.
 Para o Diretor de Extensão e Pós-Graduação da 
Anhanguera, professor Mário Jungbeck, o curso será foca-
do nos aspectos gerenciais, tecnológicos, de informação e 
clínico. “O profissional da área da saúde estará mais bem 
preparado para gerir seu próprio negócio”, completa.
 O curso será oferecido na modalidade EAD, com 
a utilização de um ambiente virtual de aprendizagem e 
orientação de um professor tutor. O ambiente dispõe de 
recursos tecnológicos e ferramentas sociais, colaborativas 
e dinâmicas que estimulam o aluno a aprender.
 Com o objetivo de padronizar o curso, o conteúdo 
será desenvolvido por especialistas da área, por meio da 
Fundação Brasileira de Ciências Farmacêuticas do Conse-
lho Federal de Farmácia e QualiMed.
 Podem participar todos os farmacêuticos do Brasil 
que atuam diretamente ou não no segmento da farmácia 
comunitária, estudantes de Farmácia que estão no último 
ano da graduação, farmacêuticos docentes.
 CONTEÚDO - O conteúdo do curso de Gestão 
Farmacêutica em Farmácia Comunitária contemplará os 
seguintes assuntos: introdução à farmácia comunitária, as-
pectos relevantes da gestão, gestão da informação; gestão 
de recursos humanos; gestão financeira; gestão de mate-
riais e de processos; gestão da prática clínica; tecnologia 
farmacêutica e gestão de cliente.
 ANHANGUERA - Voltada para o segmento de jo-
vens trabalhadores, a Anhanguera Educacional oferece to-
das as condições para que os alunos possam realizar seus 
projetos de vida, por meio da melhoria de sua qualificação 
e perspectivas de sucesso profissional. Hoje, a instituição 
conta com mais de 293 mil alunos, em 54 unidades e mais 
de 500 polos de ensino à distância, distribuídos, em todos 
os Estados brasileiros.


