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TUTORIAL DO CURSO

Apresentação do Curso

O Curso de Gestão da Assistência 
Farmacêutica – EaD tem como objetivo 
formar profissionais com uma visão crítica 
sobre a realidade do trabalho em saúde, 
que atuem em prol da gestão da assistência 
farmacêutica, considerando as necessidades 
sociais. Busca-se, acima de tudo, a qualificação 
do farmacêutico para a gestão dos serviços e das 
políticas, com competência de liderança, criatividade e 
comprometimento com os resultados do seu trabalho e 
do sistema de saúde.

Em 2010, a Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) iniciou 
a 1ª edição do Curso, ofertando 2000 vagas para farmacêuticos, 
atuantes nos serviços públicos de saúde. A partir desse momento 
foi construída uma rede de conteudistas, tutores, orientadores e 
estudantes pelo Brasil inteiro. Cerca de 5200 farmacêuticos se 
inscreveram para realizar o Curso. A grande demanda e os bons 
resultados que a 1ª edição do Curso alcançou foram a justificativa 
para esta edição.   

O Curso foi desenvolvido sob a perspectiva da articulação ensino-
serviço, visando contemplar as diretrizes do Sistema Único de Saúde 
(SUS), com o objetivo de ampliar a capacitação dos farmacêuticos 
em todo o Brasil, na área de assistência farmacêutica, especialmente 
para condução dos serviços e das políticas de saúde. Seu público 
contempla farmacêuticos atuantes em serviço público de saúde 
e, também, farmacêuticos que exercem atividade docente em 
Disciplinas de Curso de Graduação em Farmácia. Nesse sentido, 
a possibilidade de capacitar docentes e farmacêuticos do serviço 
público além de lhes permitir a interação, contribui para uma formação 
voltada às necessidades do SUS, sob uma lógica crítico-reflexiva e 
com possibilidade ampliada de replicação dos conhecimentos de 
gestão da assistência farmacêutica.
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Organização do Curso

O Curso é gerenciado por uma Comissão Gestora, constituída 
por docentes, os quais assumem as Coordenações de Curso, 
Pedagógica, de Regionalização, de Tutoria e de Trabalho de 
Conclusão de Curso (TCC).

O suporte técnico-pedagógico está sob a responsabilidade de uma 
Coordenação Técnica, constituída por profissionais farmacêuticos e 
de informática, contratados para o projeto. Contamos ainda com 
uma secretaria e uma equipe de bolsistas de graduação. Esta 
estrutura está sediada em Florianópolis/SC, junto à Farmácia Escola 
UFSC/PMF.

A Comissão Gestora e um representante da Coordenação Técnica 
compõem o Colegiado do Curso.

Eliana 
Elisabeth 

Diehl
Coordenação 

do Curso

Comissão 
Gestora

SecretariaCoordenação 
Técnica

Rosana Isabel 
dos Santos

Coordenação de 
Tutoria

Farmacêuticos 
do Suporte 

técnico-
pedagógico

Coordenação 
do AVEA

Luciano Soares
Coordenação de 

Trabalho de 
Conclusão de 

Curso

Mareni Rocha 
Farias

Coordenação 
Pedagógica

Silvana Nair 
Leite

Coordenação de 
Regionalização

Figura 1 – Estrutura gerencial do Curso de Gestão da Assistência Farmacêutica – EaD.
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A operacionalização do Curso ocorre por meio de 13 (treze) Polos 
Regionais Presenciais em todo o Brasil, os quais contarão com um 
coordenador local e uma equipe de tutores, e serão as sedes dos 
Encontros Presenciais.

MANAUS
SÃO LUÍS

FORTALEZA

NATAL

SALVADOR

DIVINÓPOLIS

SÃO PAULO

RIBEIRÃO PRETO

CURITIBA

PORTO ALEGRE

BRASÍLIA

GOIÂNIA

VITÓRIA DA
CONQUISTA

Figura 2 – Polos Regionais Presenciais da 2ª edição do Curso de Gestão da Assistência Farmacêutica – EaD.

Organização curricular

O Curso é oferecido no nível de pós-graduação lato sensu – 
modalidade educação a distância – nas categorias estudos 
de aprofundamento, aperfeiçoamento e especialização, e está 
organizado em 3 (três) Eixos.

Ao longo do Curso, o estudante deverá efetivar sua matrícula em cada 
um dos Eixos, sucessivamente, caracterizando a categoria de Curso 
de pós-graduação a ser integralizada: estudos de aprofundamento 
(Eixo 1), ou aperfeiçoamento (Eixo 2), ou especialização (Eixo 3).
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Os 3 (três) Eixos estão organizados, conforme apresentado na 
Figura 3:

•	 Eixo 1 - Políticas de saúde e acesso aos medicamentos

•	 Eixo 2 - Serviços farmacêuticos

•	 Eixo 3 - Estudos complementares

Eixo 1
Políticas de saúde e acesso

aos medicamentos (75h)

Módulo 1
Introdução ao Curso

TCC

Módulo 3
Seleção de

medicamentos

Módulo 4
Logística de

medicamentos

Módulo 5
Dispensação de
medicamentos

Módulo
Transversal
Gestão da
assistência

farmacêutica

Módulo 6
Metodologia
da pesquisa

Módulo 7
Tópicos especiais

em ética, avaliação
de tecnologias em
saúde e aspectos
técnicos e legais

relacionados
aos medicamentos

alopáticos

Módulo 8
Tópicos especiais

em ética, educação
em saúde e

aspectos técnicos e
legais relacionados
aos medicamentos

homeopáticos

Módulo 9
Tópicos especiais

em ética, educação
em saúde e
modelos de
seguimento

farmacoterapêutico

Módulo 2
Políticas de saúde

e acesso aos
medicamentos

Eixo 2
Serviços farmacêuticos

(225h)

Eixo 3
Estudos complementares

(60h)

Figura 3 - Representação dos Eixos e seus respectivos Módulos, propostos para o Curso de Gestão da Assistência 

Farmacêutica – EaD.
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Os Eixos correspondem ao tipo de titulação que o estudante deseja 
realizar no Curso:

•	 O Eixo 1 corresponde ao estudo de aprofundamento e, para 
concluí-lo, o estudante deve integralizar 75 horas/aula.

•	 O Eixo 2 corresponde ao aperfeiçoamento e, para concluí-lo, o 
estudante deve integralizar o Eixo 1 e as 225 horas/aula do Eixo, 
totalizando 300 horas/aula, além de realizar o Plano Operativo.

•	 Já, o Eixo 3 corresponde à especialização e, para concluí-lo, 
o aluno deve integralizar o Eixo 1, o Eixo 2 com a realização do 
Plano Operativo e mais 60 horas/aula do Eixo, totalizando 360 
horas/aula, além de realizar o Trabalho de Conclusão de Curso 
(TCC).

Na Figura 4, você pode observar como os conteúdos e os Eixos 
se relacionam durante o Curso. O Módulo Gestão da Assistência 
Farmacêutica será transversal e, portanto, abordado em todas as 
unidades, visando a interação entre os conteúdos técnicos e de 
gestão.
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Estudos de
Aprofundamento

Aperfeiçoamento

Especialização

TCC

Elaboração
do PO

Módulo Transversal:
Gestão da assistência

farmacêutica

Eixo 2: 
Serviços farmacêuticos

Eixo 3:
Estudos complementares

dos de
damento

Eixo 1:
Políticas de saúde e

acesso aos medicamentos

Seleção de medicamentos

Logística de medicamentos

Dispensação de 
medicamentos

Tópicos especiais

Metodologia da pesquisa

Introdução ao Curso

Proposta de intervenção

Políticas de saúde e 
acesso aos medicamentos

Figura 4 - Representação da estrutura curricular do Curso de Gestão da Assistência Farmacêutica – EaD.

Encontros Presenciais

Os Encontros Presenciais são realizados nos Polos Regionais 
Presenciais aos quais os estudantes estarão vinculados e constituirão 
momentos de discussão e troca de experiências.

Esses momentos têm o objetivo de estruturar o Plano Operativo e os 
projetos de TCC, bem como a realização das avaliações presenciais 
dos estudantes. A organização dos Encontros Presenciais está 
apresentada nas Figuras 5 e 6.
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• Módulo 1 • Módulo 2
• Módulo Transversal
• Módulo 3

2º Encontro
Presencial

1º Encontro
Presencial

4º Encontro
Presencial

3º Encontro
Presencial

TCC

PLANO OPERATIVO

• Módulo Transversal
• Módulo 5
• Módulo 6
• Módulo 7, 8 ou 9 • Desenvolvimento

do TCC

Figura 5 – Estudo dos Módulos e realização dos Encontros Presenciais obrigatórios propostos para o Curso de 

Gestão da Assistência Farmacêutica – EaD.

Primeiro Encontro
Presencial

Segundo Encontro
Presencial

Terceiro Encontro
Presencial

Quarto Encontro
Presencial

Final do Módulo 1

Apresentação do
Curso: momento
de integração dos
estudantes,
coordenador do
polo, tutores,
comissão gestora
e suporte técnico-
pedagógico

Avaliação
presencial do
Módulo 1

Final do Módulo 3

Avaliação
presencial dos
Módulos 2 e 3

Apresentação e
discussão sobre o
Plano Operativo e
o TCC

Final do Módulo 9

Avaliação
presencial dos
Módulos 4, 5, 6, 7,
8 e 9

Avaliação
presencial do
Módulo
Transversal:
apresentação do
Plano Operativo

Apresentação e
avaliação do TCC

1 2 3 4

Figura 6 – Organização dos Encontros Presenciais obrigatórios propostos para o Curso de Gestão da Assistência 

Farmacêutica – EaD.

O estudante que optar apenas por estudos de aprofundamento 
deverá comparecer ao 1º e ao 2º Encontro Presencial. Aquele que 
optar por aperfeiçoamento deverá comparecer ao 1º, ao 2º e ao 
3º Encontro Presencial. Já, quem optar pela especialização deverá 
comparecer aos quatro Encontros Presenciais.
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Ambiente Virtual – Moodle

O Curso de Gestão da Assistência Farmacêutica – EaD utiliza a 
plataforma educacional Moodle. O Moodle é um software utilizado 
para produzir e gerenciar atividades educacionais, constituindo-
se um Ambiente Virtual de Ensino e Aprendizagem (AVEA). Para 
mais detalhes, acesse o Tutorial do Ambiente Virtual de Ensino e 
Aprendizagem (AVEA).

Figura 7 – AVEA do Curso de Gestão da Assistência Farmacêutica – EaD.

Conteúdo do Curso

Os conteúdos da 1ª edição do Curso de Gestão da Assistência 
Farmacêutica – EaD foram todos revisados e atualizados para 
compor a 2ª edição do Curso.

Cada Eixo possui de dois a quatro Módulos, que constituem as 
disciplinas do Curso. As avaliações dos Módulos serão realizadas 
presencialmente, nos Encontros. Os Módulos, por sua vez, possuem 
de uma a quatro unidades de aprendizagem.

Para contemplar assuntos específicos, serão oferecidos três Módulos 
optativos (Módulos 7, 8 e 9), dos quais os estudantes deverão 
escolher um.

A Tabela 1 apresenta a organização dos conteúdos da 2ª edição do 
Curso de Gestão da Assistência Farmacêutica – EaD.
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Tabela 1 – Conteúdos contemplados em cada Eixo da 2ª edição do Curso de Gestão da Assistência Farmacêutica 

– EaD, segundo carga horária.

Eixo Módulo
CH 

Módulo
unidadE

CH 
unidadE

Eixo 1 - Políticas 
de saúde e 
acesso aos 

medicamentos

Módulo 1 - Introdução 
ao Curso de Gestão da 

Assistência Farmacêutica 
- EaD

15

Unidade 1 - Conhecendo o Curso 10

Unidade 2 - Introdução à gestão da 
assistência farmacêutica

5

Unidade 3 – Hórus 0

Módulo 2 - Políticas 
de saúde e acesso aos 

medicamentos
60

Unidade 1 - O processo saúde-
doença-cuidado

15

Unidade 2 - Saúde e cidadania 45

Eixo 2 - Serviços 
farmacêuticos

Módulo Transversal - 
Gestão da assistência 

farmacêutica
60

Unidade 1 - Gestão da assistência 
farmacêutica

15

Unidade 2 - Planejamento em saúde 15

Unidade 3 - Avaliação em saúde 
e avaliação da assistência 

farmacêutica
15

Unidade 4 - Operacionalização de 
um processo de planejamento

15

Unidade 5 - As ferramentas 
necessárias para a gestão

15

Módulo 3 - Seleção de 
medicamentos

60

Unidade 1 - O uso de ferramentas 
da epidemiologia na assistência 

farmacêutica
15

Unidade 2 - Seleção de 
medicamentos

45

Módulo 4 - Logística de 
medicamentos

45

Unidade 1 - Programação de 
medicamentos

15

Unidade 2 - Aquisição de 
medicamentos

15

Unidade 3 - Armazenamento e 
distribuição de medicamentos

15

Módulo 5 - Dispensação 
de medicamentos

60

Unidade 1 - Contexto sociocultural 
do uso de medicamentos

15

Unidade 2 - Dispensação de 
medicamentos

30

Unidade 2 - Farmacovigilância 15
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Eixo Módulo
CH 

Módulo
unidadE

CH 
unidadE

Eixo 3 - Estudos 
complementares

Módulo 6 - Metodologia 
da pesquisa

15
Unidade 1 - Metodologia da 

pesquisa
15

Módulo 7 - Tópicos 
especiais em ética, 

avaliação de tecnologias 
em saúde e aspectos 

técnicos e legais 
relacionados aos 

medicamentos alopáticos

45

Unidade 1 - Ética e medicalização 15

Unidade 2 - Avaliação econômica de 
tecnologias em saúde

15

Unidade 3 - Estudos dos aspectos 
técnicos e legais relacionados aos 
medicamentos e seus impactos na 

Assistência Farmacêutica

15

Módulo 8 - Tópicos 
especiais em ética, 
educação em saúde 
e aspectos técnicos 

e legais relacionados 
aos medicamentos 

homeopáticos

45

Unidade 1 - Ética e medicalização 15

Unidade 2 - Educação em saúde 15

Unidade 3 - Estudos dos aspectos 
técnicos e legais relacionados 

aos medicamentos homeopáticos 
e seus impactos na Assistência 

Farmacêutica

15

Módulo 9 - Tópicos 
especiais em ética, 

educação em saúde e 
modelos de seguimento 

farmacoterapêutico

45

Unidade 1 - Ética e medicalização 15

Unidade 2 - Educação em saúde 15

Unidade 3 - Modelos de seguimento 
farmacoterapêutico

15

Legenda: CH - Carga Horária. 

Apresentação do conteúdo on-line

Todo o conteúdo do Curso está disponibilizado no Ambiente Virtual 
de Ensino e Aprendizagem (AVEA), acessado por meio da internet, 
que permite a navegação com facilidade por todas as ferramentas 
pedagógicas, com ferramentas dinâmicas e atrativas, contendo 
animações, links, simulações em vídeo, fóruns, sala de bate-papo, 
entre outros.

Esta forma de apresentação do conteúdo possui maior diversidade de 
mídias e possibilidade de interação com o conteúdo disponibilizado. 
O conteúdo on-line é considerado o foco principal do Curso, sendo 
o impresso uma alternativa ao seu estudo.

Para acessar o conteúdo on-line, clique nos links que estão 
disponíveis dentro de cada unidade de estudo disponibilizada no 
Ambiente Virtual de Ensino Aprendizagem (AVEA). 
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A seguir, veja a indicação de apresentação e funcionamento da 
navegação pelas lições. As indicações na imagem estão apontadas 
por setas com a descrição de cada função. 

Aqui você confere o nome 
da lição estudada. 

Esse é o espaço de 
disponibilização do 
conteúdo. 

Cada lição será composta por 
várias páginas. Nestes números 
você pode avançar ou retornar 
na lição atual. O número 
selecionado ficará com a cor 
diferente dos outros. 

Ao clicar nesta seta, 
você volta para o 
topo da página. 

Ao clicar nesta seta, 
você visualiza os 
créditos do conteúdo.

No menu acima, para 
navegar entre as lições, 
basta clicar na lição que 
você deseja acessar. A 
lição selecionada ficará 
com a cor diferente das 
outras. 

Figura 8 - Apresentação e funcionamento da navegação pelas lições no conteúdo on-line.

No conteúdo on-line, três farmacêuticos acompanharão seus estudos. 
Os personagens irão, ao longo do Curso motivá-lo, incentivá-lo e 
também transmitir-lhe questões importantes acerca dos diferentes 
conteúdos dos Módulos.
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Flora Anita

Ricardo

Figura 9 - Representação dos personagens de interação do conteúdo on-line.

O Ricardo e a Anita são os farmacêuticos que aparecerão para 
lhe passar algumas informações importantes e terão sempre uma 
palavra de incentivo para motivá-lo no processo de aprendizagem 
sobre a gestão da assistência farmacêutica.

A Flora irá acompanhá-lo com as inserções de gestão, que 
contribuirão para a compreensão do papel da gestão da assistência 
farmacêutica.  

Apresentação do conteúdo em PDF

De maneira complementar, todo o conteúdo do Curso poderá 
ser apreciado em formato PDF, para que o estudante possa ter 
arquivado os conteúdos que contribuíram com o seu processo de 
aprendizagem.  
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Gestão da Assistência
Farmacêutica

UnA-SUS

EaD

Eixo 1: Políticas de Saúde e
Acesso aos Medicamentos

Módulo 1: Introdução ao Curso de Gestão
da Assistência Farmacêutica - EaD

Gestão da Assistência
Farmacêutica

Eixo 2: Serviços Farmacêuticos

Módulo 3: Seleção de medicamentos

UnA-SUS

Eixo 2: Serviços FFarmacêuticcosEixo 2: Serviços FFarmacêuticocosç

MóMóduloo 3: SelSeleção dee medicaamentosMóóduloo 3: SeleSeleção dee medicaamentosó S ã

EaD

Gestão da Assistência
Farmacêutica

Eixo 3: Estudos Complementares
Módulo 6: Metodologia da Pesquisa

UnA-SUS

Ei 3 E3 E t d CC l tEixxo 3: Es3: Estudos CComplemmeentaresEixxo 3: Es: Estudos CComplemmeentarespEixxo 3: Es: Estudos CComplemmeentares

EaD

Figura 10 – Capas dos conteúdos (Eixo 1, Eixo 2 e Eixo 3) do Curso de Gestão da Assistência Farmacêutica - EaD, 

versão PDF.

Apesar de todas as inovações hoje utilizadas na educação a distância, 
os cursos ainda empregam a possibilidade de impressão do material, 
com a função de apoio ao estudo no AVEA.

Esse tipo de material caracteriza-se pela flexibilidade, portabilidade e 
familiaridade. O conteúdo do Curso em formato PDF é um recurso 
adicional disponível no AVEA, que pode ser impresso. Portanto, o seu 
acesso não é obrigatório, mas sua elaboração, estrutura e formação 
foram pensadas para facilitar a sua aprendizagem, interagindo com 
as demais mídias utilizadas no Curso.

O material do Curso de Gestão da Assistência Farmacêutica – EaD foi 
divido em 3 Eixos e um total de 9 Módulos. Cada Eixo é identificado 
por uma cor, bem como os Módulos correspondentes a ele: Eixo 1 – 
Laranja; Eixo 2 – Vermelho; Eixo 3 – Verde. Confira, a seguir, a Tabela 
2 - identificação dos Módulos e as respectivas cores.

Tabela 2 - Identificação dos Módulos e as respectivas cores.

noME do Módulo Cor dE idEnTifiCação

Eixo 1

Módulo 1 - Introdução ao Curso de Gestão da 
Assistência Farmacêutica - EaD

Laranja
Módulo 2 - Políticas de saúde e acesso aos 

medicamentos



Fontana e colaboradores20

noME do Módulo Cor dE idEnTifiCação

Eixo 2

Módulo Transversal - Gestão da assistência 
farmacêutica

VermelhoMódulo 3 - Seleção de medicamentos

Módulo 4 - Logística de medicamentos

Módulo 5 - Dispensação de medicamentos

Eixo 3

Módulo 6 - Metodologia da pesquisa

Verde

Módulo 7 - Tópicos especiais em ética, avaliação de 
tecnologias em saúde e aspectos técnicos e legais 

relacionados aos medicamentos alopáticos

Módulo 8 - Tópicos especiais em ética, educação em 
saúde e aspectos técnicos e legais relacionados aos 

medicamentos homeopáticos

Módulo 9 - Tópicos especiais em ética, educação em 
saúde e modelos de seguimento farmacoterapêutico

Para melhor utilizar esse material, é importante conhecer os elementos 
de interação apresentados no decorrer do texto do PDF. Conheça-os.

Caixa de destaque - Destaca partes importantes do conteúdo.

Link - Indica um endereço na internet para visualização e leitura.
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Reflexão - Questiona o aluno e instiga uma reflexão.

Ambiente Virtual - Indica atividades no AVEA, além de sugerir vídeos, 
filmes etc., que estão na Biblioteca.

Falando em gestão – São todas as ligações com os conteúdos do 
Módulo Transversal.

Nota lateral – Destaca uma informação que deverá ficar na nota 
lateral como, por exemplo, uma palavra nova ou uma informação 
que complementa o texto.
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Avaliação

No Brasil, a legislação que regulamenta os cursos de especialização 
a distância determina que a avaliação da aprendizagem inclua os 
exames presenciais:

Resolução MEC/CNE/CES/2007 n. 1º − Art. 6. Parágrafo único. Os cursos de pós-
graduação lato sensu oferecidos a distância deverão incluir, necessariamente, 
provas presenciais e defesa presencial individual de monografia ou trabalho de 
conclusão de curso.

No Curso, independentemente da opção por estudos de 
aprofundamento, aperfeiçoamento ou especialização, a realização 
das avaliações presenciais é obrigatória.

A avaliação contínua a distância será realizada por meio dos 
registros das participações nas atividades propostas, interações 
e colaborações. Essa forma de avaliação será intermediada pelos 
tutores, os quais serão capacitados para identificar problemas e 
poder ajudar sempre que necessário.

Durante o Curso, os Módulos1 terão atividades avaliativas durante 
o estudo dos conteúdos. As atividades avaliativas têm pesos 
diferenciados e contribuem para a assimilação dos conteúdos 
teóricos com a realidade de cada farmacêutico. Em cada Módulo, 
no AVEA, será ofertado no Moodle o espaço chamado “Avaliação do 
Módulo”. É importante conhecer e se familiarizar com esse espaço, 
pois as instruções e os pesos referentes a cada atividade avaliativa, 
bem como as atividades propostas, serão postados nesse local. 

Figura 11 – Espaço Avaliação do Módulo no AVEA do Curso de Gestão da Assistência Farmacêutica - EaD.

Os Módulos são as 
disciplinas do Curso.

1



Tutorial do Curso 23

Avaliações presenciais

Obedecendo aos critérios das legislações atuais, a avaliação 
presencial será realizada por meio da aplicação de provas relativas 
aos Módulos (disciplinas) cursados, durante os Encontros Presenciais 
obrigatórios. No 1º Encontro Presencial será avaliado o Módulo 1, 
e no 2º Encontro Presencial serão avaliados os Módulos 2 e 3. Os 
Módulos 4 e 5 e o Módulo de Tópicos especiais (conteúdo optativo) 
escolhido pelo estudante serão avaliados no 3º Encontro Presencial. 

O Módulo Transversal - Gestão da assistência farmacêutica - será 
avaliado por meio do desenvolvimento do Plano Operativo e posterior 
apresentação, durante o terceiro Encontro Presencial. Já o Módulo 6 
será avaliado por meio do projeto do Trabalho de Conclusão de Curso 
(TCC), que também será apresentado no 3º Encontro Presencial. 

Plano Operativo

Os conteúdos de Gestão serão trabalhados durante todo o 
Curso, desde o Módulo 1 – Introdução ao Curso de Gestão da 
Assistência Farmacêutica - EaD e concentrando-se no Módulo 
Transversal - Gestão da assistência farmacêutica. Nesse Módulo 
será desenvolvido um exercício utilizando o planejamento estratégico 
situacional, construindo um Plano Operativo com foco na gestão 
da assistência farmacêutica. De forma didática, o processo de 
construção visa exercitar habilidades de autonomia, pró-atividade e 
comunicação, desenvolvido no local de trabalho dos estudantes. Os 
estudantes serão motivados a mobilizar diferentes atores, interpretar 
e sistematizar as informações na identificação e priorização dos 
problemas. A partir do problema priorizado, os estudantes devem 
definir a Imagem-Objetivo, a situação ideal, propondo soluções 
para resolução ou melhorias. Ao utilizar o planejamento estratégico 
situacional, espera-se que, ao final do Plano Operativo, os estudantes 
tenham uma proposta para aplicação no local de trabalho.

Trabalho de Conclusão de Curso (TCC)

Para os estudantes que optarem pela categoria especialização, será 
necessária a elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). 
Nessa etapa, serão designados professores com titulação mínima de 
mestre, cadastrados pelo Curso e aptos a conduzirem o processo 
de orientação junto a cada estudante. A avaliação presencial do TCC 
ocorre por meio da apresentação de um pôster para uma banca 
avaliadora composta por dois profissionais, com titulação mínima de 
Mestre, durante o 4° Encontro Presencial.
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O trabalho final escrito seguirá as normas regulamentadas pela 
UFSC e será avaliado pelo próprio orientador. Sendo assim, a 
avaliação do TCC considerará o desempenho no trabalho escrito e 
na apresentação oral. 

Fechamento

Esperamos ter ajudado você a compreender melhor toda a 
organização e estrutura deste Curso, o conteúdo e a forma de 
avaliação. Aproveite para conferir o Tutorial do Ambiente Virtual de 
Ensino e Aprendizagem (AVEA) e, com isso, navegar facilmente por 
este espaço preparado especialmente para você!

Em caso de dúvida, procure o seu tutor.

Bons estudos!

Coordenação técnica do Curso de Gestão da Assistência 
Farmacêutica - EaD
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