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ANO LETIVO DE 2017-2018 

 
CURSO DE MESTRADO CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS (ciclo integrado) 

 

 Unidade curricular:  

Estágio I 

Curricular Unit: 

 Internship 1 

 

 

 

Docente responsável (preencher o nome completo): 

Responsible teacher (fill in the fullname):  

Vítor Manuel Fernandes Seabra da Silva 

 

Objetivos da unidade curricular e competências a desenvolver (1000 caracteres): 

O estágio tem como objetivos o contacto direto dos alunos com uma das áreas-chave de formação 

profissional consideradas no curso, a Farmácia Comunitária, de uma forma precoce face ao anteriormente 

estabelecido, visando uma melhor compreensão do ciclo do medicamento/produto de saúde desde que saí da 

indústria/armazenista/grossista até ao momento anterior à sua dispensa. Deverá ainda proporcionar ao 

estagiário a oportunidade de situar as matérias apreendidas num contexto de interligação que faça ressaltar a 

sua utilidade na prática diária, nomeadamente na utilização dos medicamentos/produtos de saúde com um 

finalidades terapêuticas e integradas no papel de agente de saúde desempenhado pela Farmácia Comunitária, 

ao abrigo do quadro legal em vigor. 

Objectives of the curricular unit and competences to be developed 

The internship aims to provide students’ direct contact with one of the key areas of training 

considered in the course, the Community Pharmacy, in an antecipartd manner regarding the 

commonly established, to better understand the cycle of drug / health product since it left the 

industry / warehousing / wholesale distributor to the time prior to their release by the Pharmacist. 

It should also give the trainee the opportunity to articulate the previously learned subjects in a “real 

workplace” context fostering its interconnection and emphasizing its utility in daily practice. These 

include to foresee the use of medicines and healthcare products with therapeutic purposes and to 

perceive the role of health worker played by the Community Pharmacist, under the existing 

Portuguese legal framework. 
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Conteúdos programáticos (1000 caracteres): 

Durante o estágio o aluno deverá tomar conhecimento e/ou aprender e integrar aplicando os seguintes 

conceitos: 

Qualidade 

Organização do espaço físico e funcional da Farmácia 

Biblioteca e fontes de informação 

Encomendas e Aprovisionamento 

Classificação dos produtos existentes na farmácia, definições e enquadramento legal 

Medicamentos/Produtos manipulados 

Receituário/Facturação 

Syllabus 

During the internship the student should take note and / or learn and integrate or apply the 

following concepts:  

Quality  

Organization of physical and functional space in the Pharmacy  

Library and information sources  

Orders and Supplies  

Classificação dos produtos existentes na farmácia, definições e enquadramento legal 

Classification of existing products in the pharmacy, definitions and legal framework  

Medicamentos/Produtos manipulados Drugs / Products handled  

Prescriptions / Billing.  

 

Referências bibliográficas (bibliography) 

(máximo três títulos): 

      

 

O regente: (data e nome completo): 


