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22 de fevereiro  de 2008 
 
ÚLTIMOS DIAS DE INSCRIÇÃO PARA CURSO TÉCNICO EM 
FARMÁCIA  
 
Curso tem corpo docente de professores e profissionais da USP e 
estágio garantido, supervisionado no Incor e no Hospital das 
Clínicas 
 
O Cefacs – Centro de Formação e Aperfeiçoamento em Ciências da 
Saúde, mantido pelo Incor - Instituto do Coração do Hospital das 
Clínicas, está com inscrições abertas até 3 de março para o Curso 
Técnico em Farmácia. Os interessados podem obter detalhes sobre o 
programa no site www.cefacs.org.br ou pelo telefone 11-30696472 – 
ramais 4004 e 4005 (veja detalhes abaixo). 
 
O Cefacs é a única escola técnica do país que oferece a seus alunos 
estágios supervisionados no maior centro de cardiologia e pneumologia 
da América Latina, o Incor, e no maior complexo hospitalar do Brasil, o 
Hospital das Clínicas. Garante assim estágio de alto padrão para a 
formação técnica de seus alunos. 
 
O campo profissional do técnico em farmácia é bastante amplo. Ele atua 
em laboratórios de produção de medicamentos, hospitais, farmácias e 
drogarias. Auxilia o farmacêutico em atividades de produção, garantia 
de qualidade, logística de materiais e de medicamentos, além de atuar 
junto ao paciente, em atividades de dispensação de medicamentos. A 
equipe de farmácia, seja em que local for, é composta de farmacêutico e 
sua equipe de auxiliares e técnicos. 
 
Para inscrever-se no Curso Técnico em Farmácia do Cefacs, o candidato 
deve ter 16 anos completos até a data de início do curso e ter concluído 
a 1ª série do Ensino Médio. 
 
O curso é composto por dois módulos, com aulas teóricas e práticas, 
ministradas por farmacêuticos com ampla experiência técnica e docente 
e  equipe multiprofissional do Incor e Hospital das Clínicas.  
 
Para as aulas práticas, o Cefacs dispõe de laboratório onde o aluno tem 
a oportunidade de realizar a manipulação de medicamentos e 
cosméticos, além de experimentos físico-químicos e microbiológicos de 
controle e garantia da qualidade. 



 
A escola foi criada pelo Incor e Fundação Zerbini, em 1987. Seu 
propósito é formar profissionais técnicos de excelência em saúde para 
todo o país, a exemplo do que o Instituto do Coração já realiza no 
ensino de graduação, pós-graduação e especialização médica e 
multiprofissional nas especialidades de cardiologia e pneumologia. 
 
 
SERVIÇO 

 
 
CURSO TÉCNICO EM FARMÁCIA 
Inscrições: até 3 de março de 2008 
Duração: 2 anos, com início das aulas em 3 de março 
Horário: de segunda a sexta-feira, das 19h às 23h 
Mensalidade: R$ 290,00 
Informações: 11-30696472 – ramais 4004 e 4005 ou pelo site 
http://www.cefacs.org.br  
 
INFORMAÇÕES À IMPRENSA 
Rita Amorim e Andressa Borini 
Assessoria de Imprensa 
Incor-HCFMUSP 
11-3069-5437/5016 
incorpress@incor.usp.br 
 


