EXPLICAÇÕES BÁSICAS SOBRE O CURSO FARMÁCIA MAGISTRAL
COM ÊNFASE EM PRESCRIÇÃO DE DERMOCOSMÉTICOS E NUTRACÊUTICOS

1-Quais são os eixos (pilares) que fundamentam a metodologia de ensino criada para
a matriz deste curso?
Os docentes são profissionais farmacêuticos, com experiência universitária e prática,
com títulos de especialistas, mestres ou doutores, que atuam há anos no setor. Alguns
deles tem livros publicados. As aulas serão teóricas e práticas demonstrativas usando
os mais recentes recursos pedagógicos.
2-Quais são os diferenciais da matriz do curso?
Enfoque nos Dermocosméticos e Nutracêuticos, e prescrição farmacêutica, com
interação farmacêutico-professor durante as aulas para esclarecimentos de dúvidas.
3-Quais os benefícios que os participantes podem esperar deste curso?
Inicialmente a organização e o prestígio da instituição promotora, a Academia de
Ciência e Tecnologia de São José do Rio Preto (AC&T), com 20 anos de experiência, 59
cursos nas áreas de saúde, mais de 2.500 profissionais certificados provenientes de
480 cidades e 24 estados do Brasil. Auditórios, laboratórios e acomodações gratuitas
para os alunos, em apartamentos para mulheres e para homens. Transporte de vans
entre Os flats e a AC&T. O certificado é chancelado pelo MEC através da Faculdade de
Medicina Faceres com a qual mantemos intercâmbio científico e pedagógico.
4-Qual é o Público-alvo do curso Farmácia Magistral em Dermocosméticos e
Nutracêuticos?
É exclusivamente direcionado para Farmacêuticos graduados ou alunos de cursos de
Farmácia no último semestre da graduação.
5- Qual a viabilidade de emprego ou da prestação de serviços em Farmácia de
Magistral?
Os cursos de pós-graduação Lato-Sensu no nível de especialização em Farmácia
Magistral ainda é muito restrito no Brasil. O curso que estamos oferecendo será
realizado em instituição de credibilidade científica (AC&T) e ministrado por
profissionais de competências reconhecidas (vide currículos dos professores na Homepage desta divulgação). A empregabilidade está em alta para profissionais com título
de especialização obtido em cursos de pós-graduação. Da mesma forma, este curso
oferece condições básicas para que profissionais certificados se tornem empresários
neste setor de serviços. Há espaços em mais de duas mil cidades brasileiras com mais
de 10 mil habitantes para a prestação de serviços por meio de Farmácia Magistral.

