
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMO FUNCIONA O CURSO 

 

O mercado de trabalho está cada vez mais exigente e procurando profissionais com características 
diferenciadas e que se destaque em seu desempenho. A área da saúde vem se destacando 
constantemente devido ao stress do dia a dia, fazendo do profissional da saúde, algo 
imprescindível para o desenvolvimento social.  Ser um profissional que trabalhe em equipe e que atue 
em diferentes áreas são algumas das características do perfil mais procurado no mercado de trabalho. 

Este curso foi desenvolvido sob medida para fazer você adquirir o que o mercado de trabalho mais 
necessita em tempos de crise. Você terá acesso às diversas áreas que compõe uma farmácia, tornando-
se multifuncional e longe daquele risco de ser desligado, pois seu setor entrou em crise, afinal, atuará 
com diversas áreas pelo conhecimento prático que o curso lhe proporciona: Receitas Médicas, 
Primeiros Socorros, Fitoterapia, e afins. Isso fará com que você conheça a rotina completa de uma 
corporação, ou seja, você se tornará um profissional capaz de colaborar com todas as áreas. 

 

O curso tem duração de 12 meses e está dividido em 12 módulos: 

 

 

Hipertensão Arterial (Processo)   Fitoterapia (Introdução à Farmacologia) 

Tipos de Farmácia    Perfil Profissional 

Fórmulas Farmacêuticas l / II   Hipo e Hipertireóide 

Receitas Médicas    Cálculos Farmacêuticos l / II 

Doenças Sexualmente Transmissíveis  Administração de Medicamentos  

Principais Doenças Senis   Sinais Vitais/ Diabetes/Primeiros Socorros l / II 

#FocoNoJaleco - #FocoNoJaleco - #FocoNoJaleco - #FocoNoJaleco - #FocoNoJaleco - #FocoNoJaleco - #FocoNoJaleco- #FocoNoJaleco - #FocoNoJaleco 

AUX. FARMÁCIA 

“COM ÊNFASE EM ADMINISTRAÇÃO E 

DOSAGEM DE MEDICAMENTOS” 



Ao final do curso você terá as competências necessárias para atuar em diferentes áreas e segmentos. 
Você se destacará pelas habilidades adquiridas e pelas qualificações conquistadas com seu empenho e 
estudo, sempre sendo avaliado pela UNICORP, para que seu conhecimento não seja disperdiçado, e nem 

que você se esqueça conforme absorver outros conteúdos profissionais. 

MERCADO DE 

            TRABALHO 
A concorrência no mercado de trabalho é grande. Buscar melhores qualificações é o que fará a diferença 
na hora de superar os concorrentes, ainda quando compete-se com profissionais com muito mais 
experiência, porém nem sempre REGISTRO EM CARTEIRA quer dizer competência, e os recrutadores 
sabem bem recrutar talentos. 

Conhecer diversas áreas dentro de uma empresa abre infinitas possibilidades para você ser contratado. 
Com este curso você terá a chance de se capacitar e buscar as melhores vagas disponíveis, sem deixar 
de lado o compromisso de estudar e se aperfeiçoar. 

A variedade de setores para atuar é outro diferencial para quem pretende se tornar um Analista de 
Farmácia. Empresas de diversos segmentos, Indústrias, Hospitais, Laboratórios em geral são 
algumas das possibilidades de mercado. Outro ponto positivo é a possibilidade de você trabalhar em 
diferentes funções, o que lhe dará a chance de obter ganhos financeiros interessantes mesmo em início 
de carreira, ainda mais com a fase jovem, onde o objetivo é apenas adquirir experiência para atrair para si 
os olhos de melhores oportunidades..   

Em termos financeiros, caso você se torne um Auxiliar de Atendimento em Farmácia sua renda será de 
aproximadamente R$1.100,00. Se a sua escolha for trabalhar como Assistente de Farmácia, seu salário 
médio será de R$ 1.400,00. Na Área Técnica os ganhos poderão ser um pouco maiores, pois 
um Técnico em Farmácia em início de carreira recebe cerca de R$1.450,00. Este é só o começo. Na 
medida em que você conquistar mais qualificações e experiência sua carreira progredirá, elevando seus 
cargos e salários a outros patamares. 

As opções são variadas e certamente você poderá conquistar o tão sonhado sucesso profissional. Para 
isso, basta ter dedicação e acesso ao que há de mais completo em termos de conhecimento. 
Importantíssimo a você ALUNO: Este é o primórdio, mais em hipótese alguma substitui o Ensino Superior. 

É importante ressaltar que uma faculdade aumenta e muito sua remuneração, então não se esqueça: Não 
basta apenas fazer um curso específico, pois o mercado sempre exige pessoas com maiores 
qualificações, e consequentemente às remunera de maneira diferenciada. 

EVOLUÇÃO NA  

CARREIRA 

 

 
Auxiliar de Atendimento     Assistente de Farmácia 

R$1.100,00       R$1.400,00 

 

Técnico em Farmácia     Farmacêutico [Ens. Superior] 

R$1.450,00       R$2.450,00 

FONTE : CATHO 



Hipertenção | 6h 

Em qualquer área,  imprescindível 
compreender a hipertensão arterial 
sistêmica (HAS) ou pressão alta, que é uma 
condição clínica multifatorial caracterizada 
por níveis elevados e sustentados da 
pressão arterial (PA). 

 

 

Tipos de Farmácia | 6h 

Entender os tipos de farmácia e como as 
mesmas funcionam é imprescindível para 
iniciar a carreira profissional na área da 
saúde. 
 
  

 
 
 

Fórmulas Farm. I / II | 6h 

É o estado final que as substâncias ativas 
apresentam depois de serem submetidas 
às operações farmacêuticas necessárias, 
a fim de facilitar a sua administração e obter 
o maior efeito terapêutico desejado. 

 
 

Fitoterapia | 6h 

Técnica que é voltada à utilização de 
plantas como tratamento ou prevenção de 
doenças através do uso contínuo e correto. 
 
 
 
 
 

 

Perfil Profissional |  6h 

Ao que diz respeito perfil profissional de um 
profissional de farmácia, qual seu nível de 
conhecimento? Aqui entenderão quais são 
suas responsabilidades. 

 
 
 
 

Hipo e Hipertireóide | 6h 

Entender e resolver um problema no qual a 
glândula tireoide produz hormônios em 
excesso, o que impacta em diversas 
funções do organismo. Aqui a glândula é 
hiperativa, ou seja, trabalha em excesso.  

 
 

Receitas Médicas | 6h 

Prescrição de medicamento, escrita em 
língua portuguesa, contendo orientação de 
uso para o paciente, efetuada por 
profissional legalmente habilitado, quer seja 
de formulação magistral ou de produto 
industrializado. 
 
 

 

D.S.T | 6h 

As doenças sexualmente transmissíveis 
(DST) são doenças causadas por vírus, 
bactérias ou outros micróbios que se 
transmitem, principalmente, através das 
relações sexuais. Entender como evitar e 
trata-las faz parte do eixo profissional de 
farmácia. 
 
 

 

Principais Doenças Senis | 6h 

Entendam quais são os tipos mais 
frequentes de demências e 
doenças senis e como preveni-las. 

 

 

Cálc. Farmacêuticos | 6h 

Na farmácia de manipulação são 
realizados cálculos em todos os 
processos, que envolve a quantidade de 
matéria-prima a ser usadas e afins. 

 
 
 
  

ADM de Medicamentos | 6h 

Prática realizada nas instituições 
hospitalares sob-responsabilidade da 
equipe de enfermagem, deve ser vista por 
todos os profissionais de saúde envolvidos 
com a terapia medicamentosa como 
apenas uma das partes do processo de 
medicação. 

 

                     
S.V/Diabetes/ P.S | 6h 

                                                      
Complementos diversos que fazem parte do 
eixo profissional, sendo aplicados em sala 
de aula tanto a teoria quanto prática dos 
processos.  
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