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APRESENTAÇÃO

O projeto pedagógico do Curso de Farmácia do Centro 
Universitário Newton Paiva contempla estágio curricular desde os 
primeiros períodos do curso. Dessa forma, busca-se dar consistência 
aos conhecimentos ministrados, não separando o “Pensar do Fazer”. Os 
cenários de práticas diversificados permitem inserção na comunidade 
e nas redes de atenção à saúde, públicas e privadas, incentivando um 
trabalho interprofissional e colaborativo. Além disso, uma estrutura 
curricular permeada com atividades práticas aumenta a chance de 
inserção no mercado de trabalho. 

O acadêmico tem a oportunidade de vivenciar, no decorrer do 
curso, diversas atividades profissionais, compreendendo as áreas de 
farmácia hospitalar, farmácia comunitária, farmácia de manipulação 
alopática e homeopática, unidades de saúde pública municipal e 
estadual, indústria de medicamentos, cosméticos e alimentos, controle 
de qualidade, atenção farmacêutica e laboratório de análises clínicas. 
Após atuar em diversas áreas do conhecimento, por meio dos Estágios 
Supervisionados e das Práticas Supervisionadas, o acadêmico, no 
último período, escolhe uma área para realizar o Estágio Final, tendo, 
assim, a oportunidade de se aprofundar na área de sua escolha. Os 
estágios acontecem por meio de parcerias com o setor público e 
privado, em Minas Gerais e em outros estados.

Diversos estudos têm apontado a necessidade de se 
formar um Farmacêutico que seja capaz de interagir com o 
paciente e outros profissionais, seja da equipe de saúde, de 
planejamento, pesquisa, desenvolvimento ou produção de 
fármacos, adquirindo a capacidade de ousar, inovar e assumir 
responsabilidades (Disponível em: www.ncmedicaljournal.com/
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content/78/3/165.full). Neste mesmo sentido, a Organização 
Mundial da Saúde aponta sete qualidades fundamentais para 
a atuação do profissional Farmacêutico: (1) Ser um prestador 
de Serviços Farmacêuticos em uma equipe de saúde; (2) Ser 
capaz de tomar decisões; (3) Ser comunicativo; (4) Exercer 
liderança; (5) Exercer atividades de gerência; (6) Atualizar-se 
permanentemente; e (7) Atuar como um educador (Disponível 
em: http://apps.who.int/medicinedocs/en/d/Jh2995e/).

Para isso, o desenvolvimento dos Estágio Curriculares e das 
Práticas Supervisionadas ao longo da formação acadêmica, que é uma 
tendência mundial da educação farmacêutica e realidade em diversas 
escolas de Farmácia nos países avançados, vem propiciar ao aluno 
gradativa compreensão da prática profissional, do desenvolvimento 
de liderança, ética, empreendedorismo, respeito, compromisso, 
comprometimento, responsabilidade, empatia, gerenciamento e 
execução de ações, pautadas pela interação, participação e diálogo, 
conforme determinado pelas “Diretrizes Curriculares Nacionais do 
Curso de Graduação em Farmácia” (Disponível em: http://portal.mec.
gov.br/docman/outubro-2017-pdf/74371-rces006-17-pdf/file). Além 
disso, garante-lhe a oportunidade de confrontar criticamente o que 
é ensinado com o que é praticado, tanto do ponto de vista técnico-
científico, quanto do ponto de vista ético-humanista.

Este manual tem o objetivo de orientar o acadêmico em relação 
aos Estágios e Práticas Supervisionadas que realizará no decorrer 
do curso de Farmácia, inclusive o Estágio Supervisionado Final.

As descrições que se seguem são de orientação geral, sendo 
que cada disciplina pode apresentar particularidades que serão 
abordadas pelos professores responsáveis. 
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Os Estágios e as Práticas Supervisionadas do Curso de 
Farmácia são: 

1. Estágio Supervisionado em Saúde Pública

2. Estágio Supervisionado em Farmácia Comunitária

3. Estágio Supervisionado em Cuidado Farmacêutico

4. Estágio Supervisionado em Farmácia Hospitalar

5. Práticas Supervisionadas em Tecnologia de Alimentos

6. Práticas Supervisionadas em Farmacotécnica Magistral

7. Estágio Supervisionado em Análises Clínicas 

8. Estágio Supervisionado Final 

Prof.ª Alessandra Chucri Ayub
Coordenadora do Curso de Farmácia
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APRESENTAÇÃO
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ORIENTAÇÕES GERAIS – ESTÁGIOS
A instituição é responsável por encaminhar os acadêmicos 
para o local de estágio, que deverá ser previamente avaliado 
pelo preceptor(a) de estágio ou pelo(a) professor(a) da 
disciplina. Nos locais de estágio será requerida a presença 
de um(a) Farmacêutico(a) Supervisor(a). 

Para iniciar o Estágio Supervisionado é necessário realizar 
as seguintes etapas:

1ª) Etapa:
O aluno, orientado pelo(a) professor(a) responsável deverá 

providenciar a documentação:

•	 Três vias do Termo de Compromisso de Estágio 
(Disponível em: https://www.newtonpaiva.br/central-de-
arquivos/), que deverão ser assinadas pelo aluno, pelo(a) 
Professor(a) Orientador(a) e pelo responsável do local de 
estágio.  O preenchimento do Termo de Compromisso 
deverá ser realizado conforme as orientações contidas no 
“Manual de Normas e Procedimentos Para Formalização 
dos Estágios” (Disponível em: https://www.newtonpaiva.
br/system/file_centers/archives/000/000/366/original/
NORMAS_CONTRATO_DE_ESTAGIO.pdf?1550856390) 
elaborado pelo Setor de Pesquisa, Extensão e Inovação 
do Centro Universitário Newton Paiva.  

•	 Três vias do Plano de Atividades (ANEXO 1), que 
deverão ser assinadas pelo aluno, pelo(a) Professor(a) 
Orientador(a) e pelo farmacêutico supervisor do local 
de estágio.  

•	 Uma via da Carta de Apresentação do Estagiário, que 
deverá ser assinada pelo(a) coordenador(a) do curso 
(ANEXO 2). 

•	 Uma via do Formulário de Avaliação do Estagiário 
(ANEXOS 3 e 4).

A)

B)
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•	 Uma via do Formulário de Controle de Frequência 
(ANEXO 5). 

2ª) Etapa:
O aluno deverá protocolar as três vias do Termo de 
Compromisso de Estágio e as três vias do Plano de 
Atividades na Central de Atendimento ao Aluno do Centro 
Universitário Newton Paiva, para obter a assinatura e 
aprovação da Instituição. Após o prazo de 7 dias úteis, a 
Instituição irá reter uma via dos documentos para arquivo 
e devolverá ao aluno as outras duas vias, sendo que uma 
delas pertencerá ao aluno e a outra via deverá ser entregue 
ao local do estágio. 

É importante ressaltar que os alunos somente poderão 
iniciar o estágio após protocolar os documentos citados 
e receber as vias assinadas e carimbadas pelo Centro 
Universitário Newton Paiva. 

3ª) Etapa:
O aluno deverá comparecer ao local de estágio na data 
acordada para início de suas atividades e deverá entregar 
ao Farmacêutico(a) Supervisor(a) uma via de cada um dos 
documentos descritos na 2ª Etapa do item B. 

Durante o estágio, o aluno deverá cumprir as normas internas 
da empresa/instituição. Além disso, deverá apresentar 
comportamento	 ético	 e	 profissional,	 cumprindo	 o	 Plano	
de Atividades proposto. Toda inconformidade deverá ser 
comunicada ao Professor(a) da disciplina de estágio ou ao 
(à) Preceptor(a) de Estágio da Instituição, para que sejam 
tomadas as devidas providências. Qualquer irregularidade 
durante a realização do estágio, que o Farmacêutico(a) 
Supervisor(a)	identificar	como	grave,	poderá	ser	motivo	de	
reprovação imediata do aluno. 

C)
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Os Estágios têm além da carga horária de campo, 
encontros semanais para que sejam:

•	 Apresentados os objetivos do estágio, bem como o 
programa de estágio a ser cumprido e sua importância;

•	 Ministrados conteúdos	específicos	da	área	do	estágio;

•	 Promovidas discussões e seminários para que as 
diferentes realidades vivenciadas sejam discutidas 
pelos alunos.

O Professor(a) da disciplina de estágio ou o Preceptor(a) 
da Instituição farão visitas aos campos de estágio. 
Inicialmente, para avaliar e negociar o convênio e depois, 
periodicamente, para acompanhar o bom andamento 
da	 atividade,	 resolver	 problemas	 ou	 conflitos	 e	 para	
ouvir propostas, sugestões e potencialidades a serem 
trabalhadas para aprimorar o estágio. Todas as visitas 
deverão	ser	registradas	utilizando	a	ficha	modelo	constante	
no ANEXO 6.

Ao final do estágio o aluno deverá entregar um relatório 
de atividades, que será avaliado considerando-se sua 
organização/formatação, análise crítica das atividades 
desenvolvidas, propostas de melhorias, clareza e 
coesão do texto, uso correto da língua portuguesa e 
referências. Esse relatório deverá ser desenvolvido 
conforme modelo disponibilizado (ANEXOS 7 e 8) e 
com base nas orientações do “Manual para Elaboração 
e Apresentação dos Trabalhos Acadêmicos: Padrão 
Newton Paiva” (Disponível em: https://www.newtonpaiva.
br/system/file_centers/archives/000/000/175/original/
MANUAL_BIBLIOTECA_NEWTON.pdf?1466508943).

Considerando que a confecção do relatório é uma 
atividade que deverá ser realizada no decorrer do estágio, 
o prazo para a sua entrega será de até 15 dias após o 
término do estágio. 

D)

E)

F)

G)
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A entrega do relatório fora do prazo determinado implicará 
em perda de 50% do seu valor.

O relatório deverá ser corrigido pelo Professor(a) 
Orientador(a) e depois apresentado ao Farmacêutico(a) 
Supervisor(a), para conferência e assinatura no impresso 
próprio (ANEXO 9), que deverá compor a última página do 
relatório impresso.

Os alunos serão avaliados pelo relatório das atividades 
desenvolvidas ao longo do estágio, pela participação em 
atividades em classe e extraclasse e pela avaliação do(a) 
Farmacêutico(a) Supervisor(a) do estágio, seguindo critérios 
definidos	pelo	Núcleo	Docente	Estruturante	(NDE)	do	curso.

Distribuição de Pontos  
Estágios Supervisionados (exceto Estágio Final) 

1ª Etapa
Atividades avaliativas Pontos
Avaliação diagnóstica 5,0 pontos
Metodologia ativa: Team Based Learning 10,0 pontos

Atividades a critério do professor 5,0 pontos

2ª Etapa
Atividades avaliativas Pontos
Avaliação global 5,0 pontos

Atividades a critério do professor 5,0 pontos

Prova 15,0 pontos

Atividades conforme data de finalização do estágio
Atividades avaliativas Pontos
Relatórios parcial e final (ANEXO 7) 30,0 pontos
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Avaliação do(a) Farmacêutico(a) Supervisor(a) (ANEXO 3) 25,0 pontos

Distribuição de Pontos  
Estágio Supervisionado Final 
Atividades avaliativas Pontos

Relatório de acompanhamento de estágio (ANEXO 8) 10,0 pontos

Avaliação global  5,0 pontos

Relatórios parcial e final (ANEXO 7) 40,0 pontos

Avaliação do(a) Farmacêutico(a) Supervisor(a) (ANEXO 4) 45,0 pontos

Será considerado apto o aluno que obtiver 60 pontos e 
cumprir integralmente a carga horária prática (campo). 
Não será possível recuperação referente à parte prática 
das disciplinas de Estágio Supervisionado. Com relação 
ao conteúdo teórico, o aluno terá possiblidade de fazer 
o	 exame	 especial	 no	 final	 do	 semestre.	 É	 importante	
ressaltar que não existe exame especial para o Estágio 
Supervisionado Final. 

Os alunos que estiverem realizando o Estágio Supervisionado 
Final fora do município de Belo Horizonte e grande BH 
não precisarão fazer a Avaliação Global. Nesse caso, os 
relatórios	parcial	e	final	somarão	50	pontos.

São critérios para aprovação:

•	 Obtenção de 60 pontos na disciplina. 

•	 Obtenção de 60% dos pontos na avaliação do 
Farmacêutico(a) Supervisor(a), que corresponde a 27 
pontos para o Estágio Final (ANEXO 4) e 15 pontos 
para os demais Estágios (ANEXO 3). 

•	 Cumprimento integral da carga horária prática. 

•	 Entrega da seguinte documentação, ao Professor(a) 
Orientador(a), na data marcada no Plano de Ensino e 

K)

L)

M)
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Cronograma de Atividades da disciplina: 

•	 Cópia do Termo de Compromisso de Estágio, 
preenchido, assinado e carimbado.

•	 Cópia do Plano de Atividades (ANEXO 1), preenchido, 
assinado e carimbado. 

•	 Formulário de Avaliação do Estagiário pelo 
Farmacêutico(a) Supervisor(a) (ANEXOS 3 e 4) 
preenchido, assinado e carimbado.

•	 Formulário de Controle de Frequência (ANEXO 5) 
preenchido, assinado e carimbado. 

•	 Relatório de Atividades (ANEXO 7) corrigido, contendo 
a Folha de Assinaturas preenchida, assinada e 
carimbada (ANEXO 9). 

•	 Declaração do Cumprimento da Carga Horária de 
Estágio (ANEXO 10).

•	 Formulário de Avaliação do Estágio pelo aluno, 
preenchido e assinado (ANEXO 11). 

O acadêmico poderá requerer a realização do estágio 
durante o período de férias, após a efetivação da matrícula, 
desde que comprove por meio de documentos (carteira de 
trabalho, contrato de emprego ou estágio, declaração da 
instituição sobre a realização de atividades de monitoria ou 
iniciação	científica)	a	impossibilidade	de	realizar	o	estágio	
durante o período letivo. O aluno poderá realizar o estágio 
a partir da última semana de janeiro, caso inicie a disciplina 
em fevereiro e a partir da última semana de julho, caso 
inicie a disciplina em agosto. 

Será permitida a matrícula no Estágio Supervisionado 
Final concomitantemente com a disciplina Trabalho de 
Conclusão de Curso (TCC) e outras duas outras disciplinas 
(que não ultrapassem 8 créditos). 

N)

O)
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Quando o aluno cumprir a carga horária exigida para 
realização do Estágio Supervisionado Final, ele deverá 
preencher o Formulário de Pré-Matrícula (ANEXO 12), no 
semestre anterior à realização do estágio, assinalando o seu 
campo de estágio de interesse e entregá-lo à coordenação 
do curso, no prazo determinado. As orientações fornecidas 
ao aluno pelo(a) Professor(a) Orientador(a) de Estágio 
Supervisionado Final serão apresentadas no Formulário 
de Orientação ao Aluno (ANEXO 13).

ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM SAÚDE PÚBLICA
Local: Farmácias e Unidades de Saúde da Rede Pública de 

Saúde Municipal ou Estadual. 

Objetivos

Ao	final	do	estágio	o	acadêmico deverá ser capaz de:

•	 Conhecer a realidade profissional em farmácias da 
rede pública de saúde municipal ou estadual por meio 
da observação de sua dinâmica de funcionamento, de 
organização e do público atendido, e do fornecimento 
de elementos que possam subsidiá-lo em sua escolha 
profissional;

•	 Reconhecer e distinguir as atribuições do farmacêutico 
no âmbito da Saúde Pública;

•	 Compreender e aplicar os aspectos técnicos, legais e 
éticos relacionados ao trabalho do farmacêutico em 
farmácias da rede pública de saúde municipal ou estadual;

•	 Avaliar com espírito crítico a assistência farmacêutica 
no contexto da Saúde Pública;  

•	 Exercer a Assistência Farmacêutica, utilizando 
medicamento e outras tecnologias como instrumentos 
para a prevenção de doenças, promoção, proteção e 
recuperação da saúde; 

P)
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•	 Realizar ações norteadas pelos princípios do Sistema 
Único de Saúde, articuladas com políticas públicas com 
enfoque	 no	 desenvolvimento	 científico	 e	 tecnológico,	
para atender às necessidades sociais;

•	 Utilizar raciocínio lógico, observação, interpretação 
e análise de dados e informações, bem como 
conhecimentos essenciais relacionados à área de 
estágio,	para	identificação	e	resolução	de	problemas.	

ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM FARMÁCIA COMUNITÁRIA
Local: Farmácias Comunitárias Privadas 

Objetivos
Ao	final	do	estágio,	o	acadêmico	deverá	ser	capaz	de:

•	 Conhecer a	 realidade	 profissional	 em	 farmácias	
comunitárias privadas, por meio da observação de 
sua dinâmica de funcionamento, de organização e do 
público atendido e fornecimento de elementos que 
possam	subsidiá-lo	em	sua	escolha	profissional;

•	 Reconhecer e distinguir as atribuições do farmacêutico 
em farmácias comunitárias privadas;

•	 Compreender e aplicar os aspectos técnicos, legais 
e éticos relacionados ao trabalho do farmacêutico em 
farmácias comunitárias;

•	 Avaliar com espírito crítico a assistência farmacêutica 
no contexto da Farmácia Comunitária;  

•	 Exercer a Assistência Farmacêutica, utilizando 
medicamento e outras tecnologias como instrumentos 
para a prevenção de doenças, promoção, proteção e 
recuperação da saúde; 

•	 Prescrever, orientar, dispensar, aplicar e acompanhar 
pacientes em uso de terapias farmacológicas e não 
farmacológicas, práticas integrativas e complementares, 
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cosméticos, suplementos alimentares e outros produtos 
para a saúde, considerando o acesso e o seu uso 
seguro e racional; 

•	 Identificar	situações de alerta para o encaminhamento a 
outro	profissional	ou	serviço	de	saúde,	atuando	de	modo	
que se preserve a saúde e a integridade do paciente;

•	 Executar rastreamento em saúde, educação em saúde 
e manejo de problemas de saúde autolimitados, 
conciliação de medicamentos, dentre outros serviços 
clínicos ofertados por farmacêuticos;

•	 Utilizar raciocínio lógico, observação, interpretação 
e análise de dados e informações, bem como 
conhecimentos essenciais relacionados à área de 
estágio,	para	identificação	e	resolução	de	problemas.	

ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM CUIDADO FARMACÊUTICO
Local: Clínica de Atenção Farmacêutica do Centro 

Universitário Newton Paiva, Hospitais, SUS e Asilos.

Objetivos

Ao	final	do	estágio o acadêmico deverá ser capaz de:

•	 Conhecer	 a	 realidade	profissional	 da	 área	de	 cuidado	
farmacêutico, fornecendo elementos que possam 
subsidiá-lo	em	sua	escolha	profissional;

•	 Reconhecer e distinguir as atribuições do farmacêutico 
no âmbito da Atenção Farmacêutica;

•	 Compreender e aplicar os aspectos técnicos, legais e 
éticos relacionados ao trabalho do farmacêutico que 
atua no Cuidado Farmacêutico;

•	 Avaliar com espírito crítico a Assistência Farmacêutica 
no contexto da Atenção Farmacêutica;

•	 Exercer a atenção farmacêutica, utilizando medicamento e 
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outras tecnologias como instrumentos para a prevenção 
de doenças, promoção, proteção e recuperação da saúde; 

•	 Prescrever, orientar, dispensar, aplicar e acompanhar 
pacientes em uso de terapias farmacológicas e não 
farmacológicas, práticas integrativas e complementares, 
cosméticos, suplementos alimentares e outros produtos 
para a saúde, considerando o acesso e o seu uso seguro 
e racional; 

•	 Identificar	situações	de	alerta para o encaminhamento a 
outro	profissional	ou	serviço	de	saúde,	atuando	de	modo	
que se preserve a saúde e a integridade do paciente;

•	 Executar rastreamento em saúde, educação em saúde 
e manejo de problemas de saúde autolimitados, 
conciliação de medicamentos, dentre outros serviços 
clínicos ofertados por farmacêuticos;

•	 Desenvolver ações de prevenção, promoção, proteção 
e recuperação da saúde tanto em nível individual 
quanto coletivo;

•	 Realizar anamnese farmacêutica, considerando o 
contexto de vida e a integralidade do indivíduo e registrar 
as informações referentes ao cuidado em saúde;

•	 Verificar	e	avaliar	parâmetros	fisiológicos,	bioquímicos	e	
farmacocinéticos	e	emitir	 laudos	e	pareceres	para	fins	
de acompanhamento farmacoterapêutico e de provisão 
de outros serviços farmacêuticos;

•	 Elaborar, aplicar e acompanhar o plano de cuidado 
farmacêutico, pactuado com o paciente e/ou cuidador, 
e	articulado	com	a	equipe	interprofissional	de	saúde;

•	 Utilizar raciocínio lógico, observação, interpretação 
e análise de dados e informações, bem como 
conhecimentos essenciais relacionados à área de 
estágio,	para	identificação	e	resolução	de	problemas.	
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ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM FARMÁCIA HOSPITALAR
Local: Farmácias de Hospitais Públicos, Privados e 

Fundações Conveniadas.

Objetivos

Ao	final	do estágio o acadêmico deverá ser capaz de:

•	 Conhecer a realidade	 profissional	 em	 farmácias	
hospitalares por meio da observação da sua dinâmica 
de funcionamento, de organização e do público 
atendido, e do fornecimento de elementos que possam 
subsidiá-lo	em	sua	escolha	profissional;

•	 Reconhecer e distinguir as atribuições do farmacêutico 
em farmácias hospitalares; 

•	 Compreender e aplicar os aspectos técnicos, legais e 
éticos relacionados ao trabalho do farmacêutico em 
farmácias hospitalares com enfoque no uso seguro e 
racional de medicamentos;

•	 Avaliar com espírito crítico a Assistência Farmacêutica 
no contexto da Farmácia Hospitalar;  

•	 Exercer a Assistência Farmacêutica, utilizando 
medicamento e outras tecnologias como instrumentos 
para a prevenção de doenças, promoção, proteção e 
recuperação da saúde; 

•	 Orientar, dispensar e acompanhar pacientes em udo de 
terapias farmacológicas e não farmacológicas, práticas 
integrativas e complementares, suplementos alimentares 
e outros produtos para a saúde, considerando o acesso e 
o seu uso seguro e racional; 

•	 Executar a conciliação de medicamentos e educação 
em saúde, dentre outros serviços clínicos ofertados 
por farmacêuticos;

•	 Desenvolver ações de prevenção, promoção, proteção 



MANUAL DE ESTÁGIOS E PRÁTICAS SUPERVISIONADAS
CURSO DE FARMÁCIA 19

e recuperação da saúde tanto em nível individual 
quanto coletivo;

•	 Utilizar raciocínio lógico, observação, interpretação 
e análise de dados e informações, bem como 
conhecimentos essenciais relacionados à área de 
estágio,	para	identificação	e	resolução	de	problemas.	

PRÁTICAS SUPERVISIONADAS EM TECNOLOGIA 
DE ALIMENTOS

Local: Laboratório Escola de Tecnologia de Alimentos do 
Centro Universitário Newton Paiva.

Objetivos

Ao	final	das práticas o acadêmico deverá ser capaz de:

•	 Conhecer a realidade	 profissional	 das	 Indústrias	 de	
Alimentos, fornecendo elementos que possam subsidiá-lo 
em	sua	escolha	profissional;

•	 Reconhecer e distinguir as atribuições do farmacêutico 
em Indústrias de Alimentos;

•	 Compreender e aplicar os aspectos técnicos, legais e 
éticos relacionados ao trabalho do farmacêutico em 
Indústrias de Alimentos;

•	 Exercer a Assistência Farmacêutica, utilizando tecnologias 
como instrumentos para a prevenção de doenças, 
promoção, proteção e recuperação da saúde; 

•	 Pesquisar, desenvolver, inovar, produzir controlar e 
garantir a qualidade de alimentos relacionados à saúde, 
incluindo preparações parenterais e enterais, suplementos 
alimentares e alimentos dietéticos;

•	 Pesquisar, desenvolver,	 inovar,	 fiscalizar,	 gerenciar	
e garantir a qualidade de tecnologias de processos 
e serviços aplicados à área de saúde, envolvendo: 
sustentabilidade do meio ambiente e minimização 
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de riscos, avaliação da infraestrutura necessária à 
adequação de instalações e equipamentos, avaliação 
e implantação de procedimentos adequados de 
embalagem e rotulagem, administração da logística de 
armazenamento e de transporte; 

•	 Utilizar raciocínio lógico, observação, interpretação 
e análise de dados e informações, bem como 
conhecimentos essenciais relacionados à área de 
estágio,	para	identificação	e	resolução	de	problemas.	

PRÁTICAS SUPERVISIONADAS EM 
FARMACOTÉCNICA MAGISTRAL

Local: Laboratório Escola de Tecnologia Farmacêutica do 
Centro Universitário Newton Paiva. 

Objetivos

Ao	final	do estágio o acadêmico deverá ser capaz de:

•	 Conhecer e compreender a dinâmica de funcionamento, a 
organização e as bases da administração e da gestão de 
farmácias de manipulação;

•	 Reconhecer e distinguir as atribuições do farmacêutico 
em farmácias de manipulação. 

•	 Compreender e aplicar os aspectos técnicos, legais e 
éticos relacionados ao trabalho do farmacêutico em 
farmácias de manipulação com enfoque no uso seguro e 
racional de medicamentos;

•	 Avaliar com espírito crítico a Assistência Farmacêutica no 
contexto da Farmácia de Manipulação;  

•	 Exercer a Assistência Farmacêutica, utilizando medicamento 
e outras tecnologias como instrumentos para a prevenção 
de doenças, promoção, proteção e recuperação da saúde; 

•	 Prescrever, orientar, dispensar, aplicar e acompanhar 
terapias farmacológicas e não farmacológicas, práticas 



MANUAL DE ESTÁGIOS E PRÁTICAS SUPERVISIONADAS
CURSO DE FARMÁCIA 21

integrativas e complementares, cosméticos, suplementos 
alimentares e outros produtos para a saúde, considerando 
o acesso e o seu uso seguro e racional; 

•	 Pesquisar, desenvolver, inovar, produzir controlar e 
garantir a qualidade de:  medicamentos, insumos, 
cosméticos, saneantes, domissanitários e outros 
produtos relacionados à saúde; 

•	 Pesquisar, desenvolver, inovar,	 fiscalizar,	 gerenciar	 e	
garantir a qualidade de tecnologias de processos 
e serviços aplicados à área de saúde, envolvendo: 
sustentabilidade do meio ambiente e minimização 
de riscos, avaliação da infraestrutura necessária à 
adequação de instalações e equipamentos, avaliação 
e implantação de procedimentos adequados de 
embalagem e rotulagem, administração da logística de 
armazenamento e de transporte; 

•	 Utilizar raciocínio lógico, observação, interpretação 
e análise de dados e informações, bem como 
conhecimentos essenciais relacionados à área de 
estágio,	para	identificação	e	resolução	de	problemas.	

ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM ANÁLISES CLÍNICAS
Local: Laboratórios de Análises Clínicas Públicos e Privados. 

Objetivos

Ao	final	do	estágio o acadêmico deverá ser capaz de:

•	 Conhecer a realidade	 profissional	 em	 Laboratórios	
de Análises Clínicas, observando sua dinâmica de 
funcionamento, organização e público atendido e 
fornecendo elementos que possam subsidiá-lo em sua 
escolha	profissional;

•	 Reconhecer e distinguir as atribuições do farmacêutico 
em Laboratórios de Análises Clínicas;
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•	 Compreender e aplicar os aspectos técnicos, legais e 
éticos relacionados ao trabalho do farmacêutico em 
Laboratórios Clínicos; 

•	 Avaliar com espírito crítico a Assistência Farmacêutica 
no contexto do Laboratório de Análises Clínicas;  

•	 Exercer a Assistência Farmacêutica, utilizando 
tecnologias como instrumentos para a prevenção de 
doenças, promoção, proteção e recuperação da saúde; 

•	 Executar todas as atividades inerentes à rotina 
laboratorial, desde a coleta até a realização e 
interpretação de exames clínico-laboratoriais;

•	 Garantir a qualidade dos exames, dos reagentes químicos 
e bioquímicos e outros produtos para diagnóstico; 

•	 Emitir laudos e	 pareceres	 para	 fins	 de	 prevenção,	
diagnóstico e acompanhamento farmacoterapêutico; 

•	 Utilizar raciocínio lógico, observação, interpretação 
e análise de dados e informações, bem como 
conhecimentos essenciais relacionados à área de 
estágio,	para	identificação	e	resolução	de	problemas.	

ESTÁGIO SUPERVISIONADO FINAL 
Local:	O	estágio	supervisionado	final	poderá	ser	 realizado	

em farmácias hospitalares, farmácias comunitárias, farmácias 
de manipulação, farmácias homeopáticas, unidades de saúde 
pública municipal e estadual, indústrias de medicamentos, 
cosméticos e alimentos, laboratórios de controle de qualidade 
de produtos farmacêuticos, instituições de pesquisas, 
laboratórios de análises clínicas e em órgãos de controle 
sanitário	 e	 profissional;	 laboratórios	 de	 análises	 toxicológicas	
da Polícia Civil e Federal. 

Objetivos

Ao	final	do estágio o acadêmico deverá ser capaz de:
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•	 Desenvolver com responsabilidade e iniciativa as 
atribuições	 do	 profissional	 farmacêutico	 na	 área	
escolhida para a realização do estágio;

•	 Aplicar os aspectos técnicos, legais e éticos relacionados 
ao trabalho do farmacêutico na área escolhida para a 
realização	do	estágio	final;

•	 Avaliar com espírito crítico as atividades desenvolvidas 
durante o estágio;

•	 Planejar	e	desenvolver	uma	investigação	científica	com	
espírito crítico.

•	 Utilizar raciocínio lógico, observação, interpretação 
e análise de dados e informações, bem como 
conhecimentos essenciais relacionados à área de 
estágio,	para	identificação	e	resolução	de	problemas.	



ANEXO 1 – Plano de Atividades do Estágio



ANEXO 2 – Carta de Apresentação do Estagiário



ANEXO 3 – Formulário de Avaliação do Estagiário pelo(a) Supervisor(a) Farmacêutico(a) 
(Formulário para todos os estágios, exceto Estágio Final)



ANEXO 4 – Formulário de Avaliação do Estagiário pelo(a) Supervisor(a) Farmacêutico(a) (Estágio Final)



ANEXO 5 – Formulário de Controle de Frequência



ANEXO 6 – Ficha de Visita ao Local de Estágio



ANEXO 7 – Modelo de Relatório para todos os estágios



ANEXO 8 – Modelo de Relatório de Acompanhamento do Estágio Final



ANEXO 9 – Modelo de Folha de Assinaturas para compor o Relatório de Estágio



ANEXO 10 – Modelo de Declaração do Cumprimento da Carga Horária de Estágio



ANEXO 11 – Formulário de Avaliação do Estágio pelo Estagiário



ANEXO 12 – Formulário de Pré-Matrícula (Estágio Final)



ANEXO 13 – Formulário de Orientação ao Aluno (Estágio Final)
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