
Programa Institucional de Cursos de Capacitação e Aperfeiçoamento Profissional
PICCAP

Processo de Seleção Para Ingresso no Programa de Aperfeiçoamento em Farmácia
Clínica Transplante Renal - Módulo I

Público-alvo: Farmacêuticos.

Objetivos: - Proporcionar conhecimento teórico e prático das atividades e rotinas da
Seção de Farmácia Clínica;
- Reconhecimento das áreas de atuação clínica do farmacêutico em transplante renal.

Local de atuação: Seção de Farmácia Clínica – Serviço de Farmácia do Hospital de
Clínicas de Porto Alegre (HCPA)

Número de vagas: 01.

Carga horária: 480 horas.

Duração prevista: 06 meses

Investimento: 06 parcelas de R$150,00

Pré-requisitos: Farmacêuticos inscritos no Conselho Regional de Farmácia – RS (CRF).

Critérios de seleção para ingresso: análise de currículo e entrevista.

Inscrições e informações para seleção através do e-mail: julwinter@hcpa.edu.br

Documentos necessários para matrícula: A Relação de Documentos para Alunos
Selecionados encontra-se na página https://goo.gl/quuRbF. Após a seleção, será
disponibilizado aos candidatos selecionados o link da plataforma Solis GE onde deverão
enviar os documentos.

Prazo para inscrição na seleção: 10 de fevereiro de 2022
Entrevistas: 14/02/2022 (horário agendado)
Envio do nome dos selecionados para o Grupo de Ensino: 16 de fevereiro de 2022
Resultado da Seleção: 17 de fevereiro de 2022

mailto:julwinter@hcpa.edu.br
https://goo.gl/quuRbF


Entrega Documentação – Envio de documentos na plataforma após a seleção até 23
de fevereiro de 2022.

Início do Curso: 15 de março de 2022

Programa do curso:

PLANO TEÓRICO:

Seminários e discussão de artigos científicos:
- Temas relacionados à farmacoterapia em pacientes transplantados renais;

Farmácia clínica:

- Farmácia clínica em pacientes transplantados renais.

PLANO PRÁTICO:

Atividades a serem desenvolvidas sob supervisão:

- Realização de conciliação medicamentosa;

- Acompanhamento farmacêutico dos pacientes;

- Validação da prescrição médica;

- Orientação na alta hospitalar;

- Participação nos rounds junto à equipe multidisciplinar;

- Atendimento em ambulatório farmacêutico;

- Registros em evolução em prontuário e indicadores assistenciais.


