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CURSO DE GRADUAÇÃO EM FARMÁCIA
O curso de Farmácia da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM),
criado em 2002, funciona em Diamantina e destina-se à formação do profissional farmacêutico
com base científica orientado para a dispensação de medicamentos, a realização de exames
clínicos laboratoriais, o desenvolvimento e o controle de qualidade de medicamentos e
cosméticos. O curso da UFVJM busca a formação do profissional generalista apto a integrar-se
às equipes multiprofissionais de saúde com competência para dirigir, orientar e coordenar os
serviços de farmácia e aos órgãos ou estabelecimentos públicos e privados. Objetiva ainda a
formação de Farmacêuticos habilitados ao desempenho na área da pesquisa.

Acesse o site:

www.ufvjm.edu.br/site/defar/

PERFIL DO PROFISSIONAL
O curso da UFVJM forma profissionais capazes de exercer as atividades que envolvam a
pesquisa e a descoberta, a produção artesanal e industrial, a seleção, a programação, a
aquisição, o acompanhamento e a orientação quanto ao uso, transporte, armazenamento e a
distribuição de fármacos e medicamentos. Além disso, o Farmacêutico desenvolve, executa e
avalia exames laboratoriais, bem como, o controle de qualidade de alimentos.

MERCADO DE TRABALHO
O Farmacêutico atua em empresas públicas ou privadas, que podem ser hospitais, farmácias e
drogarias, laboratórios de análises clínicas e toxicológicas, indústrias farmacêuticas e de
alimentos, laboratórios de pesquisa e desenvolvimento, fiscalização profissional e sanitária.
Academia e Institutos de Pesquisa.
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PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS
MESTRADO EM CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS

O Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas da Universidade Federal dos
Vales do Jequitinhonha e Mucuri – PPGCF/UFVJM visa à formação de pessoal qualificado na
área das Ciências Farmacêuticas para atuar na pesquisa, desenvolvimento e análise de
processos, compostos e organismos para aplicação farmacêutica e biotecnológica, para atuar
no exercício das atividades de magistério do ensino superior e também, no desenvolvimento e
na inovação tecnológica.

Acesse o site:

http://www.ufvjm.edu.br/site/ppgcf/
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