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Prática Magistral 
Foco em Farmacotécnica de Formas Farmacêuticas Sólidas, Semissólidas e 

Líquidas 
 

 

O curso intensivo de Prática Magistral – Foco em Farmacotécnica de Formas Farmacêuticas Sólidas, Semisólidas e Líquidas 
tem como objetivo qualificar profissionais para a preparação magistral de formas farmacêuticas sólidas, semissólidas e líquidas, 
proporcionando uma rica discussão acerca das características das matérias-primas utilizadas e dos aspectos farmacotécnicos 
envolvidos em sua preparação, com o intuito de contribuir para a obtenção de e produtos efetivos e seguros para seus usuários. 

 

A quem se destina 
Farmacêuticos, químicos e outros profissionais que atuam ou 
pretendam atuar com desenvolvimento e manipulação de 
formulações medicamentosas e dermocosméticas. 
Indicado, também, a estudantes de graduação nas áreas 
relacionadas. 
 
Modalidade Disponível 
Sistema Híbrido  
Aulas Presenciais Obrigatórias (3 Finais de Semana) 
Aulas Transmitidas ao Vivo em Sala Virtual (com interação 
entre docente e alunos em tempo real)  
Pode incluir Aulas Gravadas 
 
Atividades Práticas Previstas 
Atividades Práticas em Laboratório Didático 
É obrigatório o uso do Equipamento de Proteção Individual (EPI) durante a 
aula, podendo o aluno trazê-lo ou adquiri-lo na instituição. 

Turma 17 
Início 
11 de fevereiro de 2023 
 
Duração 
06 Meses 
 
Carga Horária 
96 horas 
 
Periodicidade 
Aulas em Um Final de Semana ao Mês 
 
Dias e Horários 
Sábado, das 09h às 18h      
Domingo, das 08h às 17h 

 

Perfil Profissional e Mercado de Trabalho 

As atividades de manipulação de medicamentos e produtos dermocosméticos estão presentes em vários segmentos do mercado, 
tais como, nas farmácias magistrais (para atender às necessidades individuais dos usuários), nas farmácias hospitalares (para 
atender à demanda de pacientes internados) e nas indústrias farmacêuticas e de produtos cosméticos (no processo de 
desenvolvimento de novos produtos).  
O mercado de trabalho é abrangente e os conteúdos abordados ampliam o conhecimento do profissional sobre as formas 
farmacêuticas magistrais, estimulando o desenvolvimento de uma visão crítica sobre sua farmacotécnica. 

 

Competências Desenvolvidas no Egresso 

Ao término do curso intensivo de Prática Magistral – Foco em Farmacotécnica de Formas Farmacêuticas Sólidas, Semisólidas e 
Líquidas, o profissional será capaz de: 

• Preparar formulações medicamentosas e dermocosméticas nas suas diversas formas farmacêuticas e cosméticas 
(sólidas, semissólidas e líquidas);  

• Considerar as propriedades físico-químicas das matérias-primas como critério de escolha dentre os diferentes 
componentes existentes no mercado para a elaboração de determinada formulação com o perfil necessário para 
utilização; 

• Entender as compatibilidades e incompatibilidades entre as matérias-primas de forma a selecionar os componentes 
mais adequados para cada formulação. 

• Selecionar a melhor embalagem para o acondicionamento, de forma que possibilite o conforto e praticidade para o 
paciente, bem como, a prevenção de contaminação microbiana e reações de degradação nos produtos. 
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Programa do Curso 

Farmacotécnica de Formas Farmacêuticas Sólidas Convencionais (Teoria e Prática): Cápsulas, 

Granulados, Comprimidos Orodispersiveis, Pós e Pós Efervescentes.  
20h 

Farmacotécnica de Formas Farmacêuticas Semissólidas e Sólidas Não Convencionais (Teoria e 

Prática): Cremes (Com e Sem Formação de Cristais Líquidos e Oil Free), Pomadas, Géis Tópicos e 

Transdérmicos, Gomas, Chocolates, Supositórios e Óvulos. 

32h 

Farmacotécnica de Formas Farmacêuticas Líquidas (Teoria e Prática): Soluções, Suspensões, Emulsões, 

Espumas e Xampus Medicamentosos. 
16h 

Farmacotécnica de Produtos Especiais (Teoria e Prática): Séruns, Geleias, Máscaras, “Mousses”, “Sprays” 

e Outros. 
28h 

Carga horária total: 96h 
 

Coordenação 

Ana Cláudia Pompeu Raminelli 
Farmacêutica. Doutora em Cosmetologia pela Universidade Federal de São Paulo. Mestre em Fármacos e Medicamentos pela 
Universidade de São Paulo. Especialista em Cosmetologia e Manipulação Magistral pela Universidade Metodista de Piracicaba.  
Estagiou na Iowa State University, nos Estados Unidos da América. Atua como docente de Farmacotécnica, Tecnologia 
Farmacêutica, Química Farmacêutica, dentre outras disciplinas, em Curso de Graduação em Farmácia, desde 2004. 
Coordenadora de Cursos e Docente no Instituto Racine. 

 

Corpo Docente 

Os professores que integram o corpo docente do Instituto Racine de Educação Superior são titulados e/ou qualificados, 
congregando competências técnicas e humanísticas à visão sistêmica das perspectivas socioambientais e mercadológicas das 
áreas em que atuam. São doutores, mestres, especialistas e/ou docentes com vasta experiência profissional. 

 

Investimento 

Nacional: Inscrição R$ 50,00 Curso R$ 3.55800 

R$ 3.074,30 à vista 
(Inclui o valor de R$ 50,00 ref. a Inscrição) 

Boleto: 08 parcelas de R$ 444,75  
(À 1ª parcela acrescentar o valor de R$ 50,00 ref. a Inscrição) 

Cartão de Crédito: 12 parcelas de R$ 300,67 
(Inclui o valor de R$ 50,00 ref. a Inscrição) 

Estudantes de cursos de graduação, cursos superiores de tecnologia e cursos técnicos têm 30% de desconto neste curso. 

 

Inscrição Internacional 

A vista (A pronto) A prazo (Prestações) 

715 USD 06 parcelas de 150 USD 
 654 EUR  06parcelas de 137 EUR 

 

Internacional - Protocolos de Colaboração 

Ordem dos Farmacêuticos de Portugal - Ordem dos Farmacêuticos de Cabo Verde - Ordem dos Farmacêuticos de Angola 

A vista (A pronto) A prazo (Prestações) 

643 USD 06 parcelas de 142 USD 

589 EUR  06parcelas de 130 EUR 
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Programas de Facilitação de Acesso à Educação 

  

Programa de Monitoria Acadêmica  

É um dos mais importantes instrumentos de apoio à realização das atividades 
educacionais e eventos do Instituto Racine e tem como objetivos proporcionar 
aos Monitores uma enriquecedora experiência acadêmica e contribuir com a 
qualidade do processo de ensino-aprendizagem, que se realiza de forma única 
em cada sala de aula. 
 
Monitoria Presencial e Monitoria Remota 
Processo Seletivo Anual - Bolsa de Estudo de até 100% 
Processo Seletivo Individual - Bolsa de Estudo de até 90%  

 

 

Convênios de Cooperação Educacional 

O Instituto Racine estabelece convênios com empresas, instituições, órgãos públicos e entidades, para levar condições de 
inscrição em cursos com valores diferenciados a funcionários, colaboradores e associados. Consulte-nos! 

 

Informações e Orientações para Inscrição 

Telefone / WhatsApp 

+55 (11) 3670-3499 

E-mail 

cursos@racine.com.br 

Site 

www.racine.com.br 
 

Para informações sobre Inscrições, Condições de Pagamento, 

Política de Desconto, Cancelamentos e Locais das Aulas, 

escaneie o QR Code ao lado. 
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