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Farmácia Clínica em Unidade de Terapia 

Intensiva 
 
O curso tem como objetivo capacitar farmacêuticos para exercer a prática da farmácia clínica em Unidades de Terapia Intensiva (UTI), 

em suas diversas especialidades, com base nos conhecimentos e habilidades necessárias ao cuidado a pacientes críticos, 

considerando aspectos de gestão de risco e de segurança do paciente, de modo a contribuir com a detecção, prevenção, minimização 

e resolução de Problemas Relacionados com os Medicamentos (PRM) e Resultados Negativos Associados ao Medicamento (RNM). 

 

Os Cursos de Pós-graduação em Nível de Especialização tem como principal objetivo atender demandas reais e dirigidas do mercado de trabalho, 

assumindo contornos de pós-graduação profissionalizante e acadêmica. Servem para adaptar, num primeiro momento, os egressos de cursos 

superiores de graduação às funções exigidas pela estrutura do cenário corporativo das empresas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atividades Práticas Previstas 

 

 

Discussão de Casos Clínicos.  
 

 

 

Evolução Farmacêutica em Prontuário. 

 

Exercícios de Farmacocinética, Farmacodinâmica e Farmacoterapia. 
 

 

Workshop Saúde Baseada em Evidência. 

 

  

Presencial: Os alunos assistem às aulas na sede do 

Instituto em São Paulo (SP). Este curso inclui aulas 

com transmissão ao vivo em sala virtual. No decorrer 

do curso poderão ser inseridas aulas gravadas. 

Aula Semanal: Quinta-feira, das 18h30 às 22h30 
Encontros em Final de Semana:  
• Sexta-feira, das 18h30 às 22h30 
• Sábado, das 09h00 às 18h00 
• Domingo, das 08h00 às 17h00                 

03 31/Março/2022 21 meses 420 horas 

Presencial Transmitida ao Vivo em Sala Virtual: Os alunos 

assistem parte das aulas presencialmente na sede do Instituto 

Racine em São Paulo (SP) e parte em tempo real via internet, com 

interação ao vivo com o docente. Este curso inclui aulas gravadas 

e fórum de discussão. 

Aulas Semanais e encontros aos finais de semana 
distribuídos ao longo do curso. Inclui, também, aulas com 
transmissão ao vivo em sala virtual e fóruns de discussão, 
com prazos definidos e horário livre de participação, de 
acordo com disponibilidade do aluno, conforme calendário. 
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Entende-se que a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) é considerada uma área crítica, com pacientes em situação de vulnerabilidade, 

expostos ao uso de medicamentos de alta vigilância, em vias de administração por vezes mais complexas que as usuais e onde há 

maior risco de manifestação de eventos adversos, sendo a intervenção do farmacêutico junto a equipe assistencial, com foco na 

Prevenção, Identificação, Avaliação, Intervenção e Monitoramento de resultados do uso de medicamentos, fundamental para 

contribuir com a obtenção de melhores resultados em saúde e para a segurança e qualidade do cuidado. 

Observa-se, atualmente, uma demanda crescente de farmacêuticos clínicos para acompanhar a evolução de pacientes internados 

em UTI e, conforme a Resolução Nº 675, do Conselho Federal de Farmácia, de 31 de outubro de 2019, é necessária capacitação 

específica para que o farmacêutico esteja apto a atuar de maneira efetiva, célere e condizente com as necessidades destes pacientes 

de forma integrada às ações dos demais membros da equipe de cuidado. 

 

 
 

Farmacêuticos que exercem ou desejam exercer atividades de farmácia clínica em Unidades de Terapia Intensiva (UTI). Indicado, 

também, para docentes dos cursos de graduação e de pós-graduação em Farmácia. 

 

 
 

Ao término do curso, o profissional será capaz de: 

▪ Conhecer as características de uma Unidade de Terapia Intensiva; 

▪ Compreender a fisiopatologia das principais doenças que acometem o paciente crítico, para atendimento individualizado e 

humanizado;  

▪ Identificar as necessidades do paciente e da equipe de cuidado do paciente em relação aos aspectos relacionadas à 

farmacoterapia; 

▪ Elaborar protocolos de prática clínica farmacêutica para situações específicas; 

▪ Desenvolver o raciocínio clínico, avaliando de forma estruturada as queixas dos pacientes críticos e suas possíveis relações 

com os medicamentos em uso; 

▪ Aplicar os principais métodos de acompanhamento farmacoterapêutico do paciente adaptados às características de 

unidades intensivas; 

▪ Acompanhar a evolução clínica dos pacientes, com foco nos resultados farmacoterapêuticos; 

▪ Elaborar o plano terapêutico, definindo as intervenções farmacêuticas a serem propostas para resolver os problemas 

farmacoterapêuticos suspeitos; 

▪ Interpretar resultados de exames laboratoriais e utilizá-los como dados objetivos para qualificar suspeitas de problemas de 

saúde associados ao uso de medicamentos; 

▪ Estabelecer relação positiva com os demais membros da equipe de saúde, compartilhando dados e decisões diante da 

suspeita de problemas ou de resultados negativos relacionados com medicamentos. 

 

 
 

Introdução à Unidade de Terapia Intensiva: Histórico; Modalidades de Unidades de Terapia Intensiva e suas 

Características; Gestão de Risco e Segurança no Uso de Medicamentos em Unidades Críticas; Gestão e Liderança 

em Unidades de Terapia Intensiva: Elaboração e Gerenciamento de Protocolos e Indicadores; FAST HUG MAIDENS*; 

Farmacoeconomia. 
*  Feeding, Analgesy, Sedation, VTE profilaxy, Head of bed 30°, Ulcer stress profilaxy, Glucose Control, Medication reconciliation, Antibiotics or 

anti-infectives, Indications for medication, Drug Dosing, Eletrolytes, no drug interactions and alergies, Stop dates. 

21h 
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Semiologia, Monitoramento e Interpretação de Exames Laboratoriais: Conceitos Gerais em Semilogia; 

Contextualização da Semiologia para a Prática Farmacêutica em UTI; Sinais e Sintomas Gerais e Inespecíficos; 

Interpretação e Monitoramento de Resultados de Exames Laboratoriais de Provas de Função Hematológica e 

Hemostáticas; Provas de Funchal Renal; Provas de Função Hepática; Equilíbrio Hidoeletrolítico; Equilíbrio Ácido-

Base, Perfil Cardíaco, Perfil Inflamatório, Pelfil Glicídico e Exames na COVID-19; Parada Cardiorespiratória (PCR). 

Discussão de Casos Clínicos. 

53h30min 

Fundamentos de Farmácia Clínica em Unidade de Terapia Intensiva: Conceitos em Farmácia Clínica, Atenção 

Farmacêutica e Cuidado Farmacêutico; Análise da Prescrição Médica/Revisão da Farmacoterapia; Conciliação 

Medicamentosa; Acompanhamento Farmacoterapêutico e Intervenção Farmacêutica no Paciente Crítico; 

Farmacovigilância.   

Discussão de Casos Clínicos/Evolução Farmacêutica em Prontuário. 

36h 

Vias de Administração, Dispositivos e Terapias em Medicina Intensiva: Cateteres Venosos Centrais; Sondas 

Enterais e Gástricas; Abordagem sobre Disfagia e seu Impacto na Administração de Medicadicamentos; Principais 

Vias de Administração de Medicamentos, Eletrólitos e Nutrientes; Ventilação Mecânica: Características do  Ventilador; 

Dispositivo Inalatório para Ventilação Mecânica; Reposição Nutricional; Sedação; Analgesia; Fármacos Vasoativos; 

Reposição Eletrolítica. 

Discussão de Casos Clínicos. 

28h 

Farmacoterapia de Doenças Prevalentes em Unidades Críticas: Fundamentos de Farmacodinâmica, 

Farmacocinética e Farmacoterapia; Farmacoterapia de Enfermidades: Cardiovasculares e Renais, Hepáticas, 

Respiratórias, Oncológicas, Neurológicas, Pediátricas e Neonatológicas.  

Exercícios de Farmacocinética, Farmacodinâmica e Farmacoterapia/Discussão de Casos Clínicos. 

125h30min 

Farmacoterapia de Situações Prevalentes em Unidades Críticas: Distúrbio de Coagulação e Prevenção de 

Tromboembolismo Venoso; Sepse e Doenças Infecciosas; Prevenção de Queda e de Úlceras por Pressão; 

Cuidados Paliativos. 

Discussão de Casos Clínicos. 

44h 

Bases Humanísticas do Cuidado ao Paciente Crítico: A Doença e o Adoecer; Representações Sociais em 

Saúde; O Adoecimento, a Morte e o Morrer como Parte do Ciclo da Vida; A Família e o Cuidador do Paciente 

Crítico; Desafios da Comunicação de Notícias Difíceis e Delicadas; Humanização nos Ambientes de Terapia 

Intensiva. 

Fóruns de Discussão. 

18h 

Bases Metodológicas para a Realização do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC): Pesquisa Científica: 

Aspectos Metodológicos; Bibliotecas Virtuais em Saúde; Saúde Baseada em Evidência; Orientação para a 

Estruturação do Trabalho de Conclusão de Curso. 

Workshop Saúde Baseada em Evidência. 

34h 

CARGA HORÁRIA TÉORICA  360h 

Trabalho de Conclusão de Curso: Elaboração do Trabalho à distância. 60h 

CARGA HORÁRIA TOTAL 
As cargas horárias das aulas poderão sofrer alterações, em beneficio da formação dos alunos, em função da necessidade de atualização de conteúdo ao longo do curso 420h 

Respeitando a carga horária total do curso, é uma prerrogativa institucional, inverter disciplinas e temas de aula, assim como alterar datas, de acordo com a 

construção do calendário do curso, que envolve agenda de docentes e disponibilidade de auditórios da instituição. Nestas situações, os alunos serão informados 

com antecedência, exceto em casos fortuitos ou de força maior. 
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Anne Karollyne Leite 

Farmacêutica, graduada pela Universidade Nove de Julho. Especialista em Farmácia Clínica pela Universidade Presbiteriana 

Mackenzie e em Farmacologia Clínica pelas Faculdades Oswaldo Cruz. Mestranda no Departamento de Farmacologia pela 

Universidade Federal de São Paulo. Atuou como Farmacêutica Clínica da Unidade de Terapia Intensiva Geral – Adulto, no Protocolo 

Gerenciamento de Profilaxia de Tromboembolismo Venoso e no Centro de Educação Continuada como Multiplicadora do Saber do 

Hospital Santa Paula. Atualmente, exerce o cargo de Coordenadora de Farmácia no Hospital São Camilo. Coordenadora de Curso e 

Docente do Instituto Racine. 

 

 
 

Os professores que integram o corpo docente dos cursos do Instituto Racine de Educação Superior são titulados e/ou qualificados, 

congregando competências técnicas e humanistas à visão sistêmica das perspectivas socioambientais e mercadológicas das áreas 

em que atuam. São doutores, mestres, especialistas e/ou docentes com vasta experiência profissional. 
 

 
 

O método de ensino e aprendizagem está baseado em um planejamento didático-pedagógico que congrega diversas formas de 

estudo para compor a carga horária total do curso. Assim, o aluno terá como desenvolver seu conhecimento a respeito dos temas 

constantes do conteúdo programático do curso por meio de aulas presenciais, aulas com transmissão ao vivo, aulas gravadas, 

exercícios dirigidos, exercícios de fixação do conhecimento, estudos de caso, materiais de leitura complementar, avaliações do 

conhecimento adquirido, entre outros. Essa diversidade de formas de estudo contribui para que o aluno seja um agente ativo em seu 

próprio aprendizado, desde que haja participação efetiva em todas as atividades propostas no projeto pedagógico do curso. 

As atividades planejadas nas aulas contribuem para a consolidação do conhecimento adquirido e permitem aos profissionais uma 

discussão ampla e qualificada dos estudos de caso propostos. 
 

 

O Cursos de Pós-graduação Latu sensu em Nível de Especialização é regulamentado pela Resolução CNE/CES nº 01 de 06 de 

abril de 2018 do Conselho Nacional de Educação. São cursos direcionados a profissionais concluintes de cursos superiores (cursos 

de graduação e de tecnólogo), conferindo aos seus egressos o nível de especialização. Estes cursos oferecem informações e 

conhecimentos aplicáveis à prática profissional e, ainda, pela titulação acadêmica conferida, atendem os requisitos que, normalmente, 

são exigidos para ingressar na docência em instituições de ensino, para atuar em determinados ambientes de trabalho e/ou para 

conferir pontuação em concursos públicos. Os Cursos de Pós-Graduação Lato sensu em Nível de Especialização são oferecidos pelo 

Instituto Racine de Educação Superior (Racine), Instituição devidamente credenciada como Faculdade no Ministério da Educação 

(MEC), sob código nº 18698, por meio do Cadastro Nacional de Cursos e Instituições de Educação Superior (e-MEC). 
 

 

 

Farão jus ao Certificado de Conclusão de Curso, os alunos que tiverem obtido nota de aproveitamento de, pelo menos, 7,0 (sete), 

segundo os critérios de avaliação previamente estabelecidos no projeto pedagógico do curso, frequência de, pelo menos, 75% 

(setenta e cinco por cento) em cada disciplina e entrega e aprovação de Trabalho/Projeto de Conclusão de Curso (TCC), com nota 

de, pelo menos, 7,0 (sete). 
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CPG UTI (Turma 03) 

INSCRIÇÃO NACIONAL (BRASIL) 

Inscrição: R$ 200,00      •       Valor Base do Curso: R$ 15.300,00 

Início: 31/mar/2022 
 À Vista (18%) À Prazo (Boleto) À Prazo (Cartão de Crédito) 

21 meses • 420h 

Presencial (São Paulo/SP) ou 
Presencial Transmitido ao Vivo R$ 12.746,00  21 x R$ 728,57 

Até 12 x R$ 1.291,67  
(sem juros) 

(Inclui o valor de R$ 200,00 ref. à 
Inscrição) 

Valor Total à Prazo: R$ 15.300,00 
(À 1ª parcela acrescentar o valor de R$ 

200,00 ref. à Inscrição) 

Valor Total à Prazo: R$ 15.500,00 
(Inclui o valor de R$ 200,00 ref. à 

Inscrição) 

À Vista ou À Prazo, a inscrição no curso será concluída via telefone. 
 

Condições de Pagamento 

Á Vista (por boleto bancário ou cartão de crédito): o valor deve ser pago no ato. 

À Prazo por boleto bancário: o valor correspondente à soma da Inscrição e 1ª Parcela deve ser pago no ato. 

À Prazo por cartão de crédito: o valor correspondente à soma da Inscrição e do valor do Curso deve ser parcelado no ato. 

 

CPG UTI (Turma 03) INSCRIÇÃO INTERNACIONAL 

21 meses • 420h (2022) 

Inscrição Valor do Curso 

À Vista / A Pronto 

Parcelas / Prestações Presencial (São Paulo/SP) ou Presencial 
Transmitido ao Vivo (17% de Desconto + Inscrição) 

USD USD 56,00 USD 4.250,00 USD 3.583,50 Em até: 21 x USD 205,05 

EUR EUR 50,00  EUR 3.825,00  EUR 3.224,75 Em até: 21 x EUR 184,52 
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Os descontos não são aplicados ao valor referente à Inscrição do curso e não são cumulativos. Para usufruir dos descontos, faça 

sua inscrição por telefone, e-mail ou WhatsApp. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

O Instituto Racine estabelece convênios e protocolos com empresas, instituições, Órgãos Públicos, entidades profissionais 

e empresariais para oferecimento de bolsas de estudos e benefícios exclusivos. Consulte-nos! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acesse o site do Instituto Racine e saiba como participar. 

 

5% 

02 Pessoas      
(Inscrições 

Simultâneas) 

10% 

03 Pessoas      
(Inscrições 

Simultâneas) 

15% 

04 Pessoas 
ou Mais      

(Inscrições 
Simultâneas) 

15% 

Consulte Condições 

20% 

Consulte Condições 

Bolsas de estudo e benefícios, com descontos para inscrições individuais ou para grupos, oferecidos a Empresas, 

Entidades ou Instituições devidamente credenciadas. 

Estabeleça um Convênio com o Instituto Racine e ofereça este benefício a 

seus funcionários ou associados. Consulte-nos! 

O Programa de Monitoria Acadêmica do Instituto Racine, tem como base semelhante programa que iniciou em 1997, possui 
regulamento próprio e tem por objetivo contribuir com o desenvolvimento acadêmico, profissional e pessoal do Monitor, uma vez 
que o mesmo exerce um papel complementar em sala de aula, auxiliando no sistema de gestão da qualidade dos cursos, 
contribuindo com o suporte acadêmico e operacional junto a coordenadores, docentes e alunos, em todas as suas modalidades, 
bem como realizando a interface com a Instituição. 

As atividades desempenhadas são previamente definidas pela Instituição e amplamente conhecidas pelo Monitor, antes de 
exercê-las. 

Os Monitores são selecionados por meio de um processo seletivo anual aberto a profissionais, estudantes de graduação e de 

cursos técnicos, sendo que cada curso tem uma especificidade de formação exigida e são beneficiados com bolsas de estudo 

de até 100%. 

Etapas do Processo Seletivo 
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INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES

 

 

CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 
 
 

1. A inscrição no curso é individual e intransferível (Pessoa Física), mesmo que a contratação e pagamento seja efetuado por Pessoa Jurídica. Em caso de Pessoa Jurídica, o 

curso não poderá ser transferido ou compartilhado com outras pessoas não inscritas, sob pena de aplicação de medidas judiciais cabíveis; 

2. Para garantia de vaga e melhores condições de pagamento, inscreva-se antecipadamente; 

3. Os Cursos de Pós-Graduação em nível de Especialização e de Aperfeiçoamento são destinados a candidatos diplomados em cursos de graduação, em cursos superiores 
de tecnologia ou em cursos sequenciais de formação específica, reconhecidos pelo Ministério da Educação do Brasil (MEC). Estudantes que estiverem regularmente 
matriculados no último período de cursos de graduação ou demais cursos superiores poderão inscrever-se para o processo seletivo, porém, somente poderão matricular-
se, caso comprovem, até a data de início do curso, a sua conclusão. Estes cursos estão compreendidos na Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº 9.394, de 20 de 
dezembro de 1996);  

4. Os Cursos Intensivos e de Educação Continuada são oferecidos na categoria de cursos livres e são destinados a candidatos graduados, com formação técnica, estudantes 
de graduação e de cursos técnicos ou outros níveis de escolaridade devidamente identificados em cada uma das propostas pedagógicas. Estes cursos estão compreendidos 
na Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996); 

5. Etapas para inscrição, meios e formas de pagamento: 

a. Verifique qual é a melhor forma de pagamento conforme seu planejamento financeiro: Pagamento à Vista (a Pronto) ou à Prazo (Prestações) conforme a tabela de 
Investimento do respectivo curso; 

b. À Prazo (Prestações): 

i. Inscrição via Internet, Telefone, Whatsapp ou Presencialmente na Sede do Instituto Racine; 

ii. Pagamento da Inscrição e da 1ª Parcela; 

iii. Após a confirmação do pagamento da Inscrição e da 1ª Parcela, os boletos referentes às demais parcelas são enviados por e-mail, obedecendo às condições de 
inscrição vigentes no período e vencimento no dia 05 (cinco) de cada mês subsequente, para inscrições de pessoas residentes no Brasil, ou por envio de faturas 
via Paypal para residentes em outros países; 

c. À Vista (A Pronto): 

i. Inscrição via Internet (exclusiva para alguns cursos), Telefone, Skype ou Presencialmente na sede do Instituto Racine; 

ii. Pagamento da Inscrição e do Valor Total do Curso com descontos especiais, obedecendo às condições de inscrição vigentes no período; 

d. É possível optar pelo pagamento do Valor Total do curso por Cartão de Crédito, à Vista ou à Prazo, via Telefone ou Presencialmente na sede do Instituto Racine, 
obedecendo às condições de inscrição vigentes no período; 

e. Proceda a leitura completa do Regulamento Interno dos Programas Educacionais e tenha conhecimentos das principais regras estabelecidas pela instituição; para tal 
acesse o link www.racine.com.br/regulamentointerno; 

6. Para efetivar a matrícula, o inscrito deverá além de efetuar o pagamento dos valores referentes à Inscrição e à 1ª Parcela, aceitar o Termo de Uso - Contrato de Prestação 
de Serviços Educacionais, a Ficha Financeira e o Manual do Aluno, acessando o Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), área restrita somente a alunos do Instituto 
Racine, e apresentar a Documentação Obrigatória solicitada; 

7. Respeitando a natureza de cada programa educacional, existe uma Documentação Obrigatória, que deve ser entregue pelo aluno antes do início do curso, por e-mail e via 
correio ou pessoalmente, conforme a exigência por tipo de curso. A relação completa de documentos requisitados está disponível no link www.racine.com.br/documentacao; 
 

POLÍTICA DE DESCONTOS 
 

8. Os descontos especiais não são cumulativos e não se aplicam aos valores da Inscrição, sendo concedidos apenas ao valor das parcelas do curso mediante apresentação 
de comprovante (um tipo de documento comprobatório para cada tipo de categoria de desconto); 

9. Descontos, de qualquer natureza, somente são concedidos para pagamento efetuados com até 03 (três) dias de antecedência à data de vencimento das Parcelas; 

10. A política de descontos pode ser alterada a qualquer momento sem aviso prévio; 
 

ADIAMENTO, DESISTÊNCIA OU CANCELAMENTO DO CURSO 
 
 

11. A confirmação de realização do curso está condicionada a um número mínimo de 25 inscritos. Em não atingindo este número mínimo, o curso poderá  ser adiado ou 
cancelado. Confirme a realização do curso no qual você se inscreveu antes de efetuar a compra de passagens, a reserva de hotel, etc.; 

12. Na hipótese de adiamento do curso, por iniciativa da Instituição, o aluno poderá optar por permanecer ou não no curso. Caso opte por não permanecer no curso, o valor 
pago será devolvido, descontando o valor referente à Inscrição, mediante requerimento expresso do inscrito pelo e-mail da Área Comercial (comercial@racine.com.br); 

13. Na hipótese de desistência do curso, por parte do inscrito em até 10 (dez) dias antes do início das aulas, ficará retido o valor inerente à Inscrição, devido aos custos 
operacionais/administrativos da instituição, sendo o restante do valor pago devolvido; 

14. Na hipótese de desistência do curso, por parte do inscrito entre 09 (nove) dias antes do início das aulas e a data de inicio das aulas, terá o inscrito, direito à devolução 
dos valores pagos descontados os valores de Inscrição e da 1ª Parcela, sendo que esta correspondente ao valor de venda do curso, dividido pelo número de meses de sua 
realização, informação esta constante na Proposta Pedagógica do Curso; 

15. Na hipótese de cancelamento do curso, por iniciativa da Instituição, por insuficiência do número de alunos ou qualquer outro motivo, o valor pago pelo aluno até o momento 
será devolvido integralmente; 

 

LOCAL DAS AULAS E OUTRAS PROVIDÊNCIAS 
 
 

16. As aulas das Turmas de São Paulo poderão ocorrer na sede do Instituto Racine ou em outro local a ser definido pela Instituição; 

17. O calendário apresentado no ato da inscrição corresponde as datas previstas para a realização das aulas e está sujeito a alterações; 

18. Aulas agendadas aos finais de semana ocorrem independentemente de feriados aos sábados ou domingos. Ocorrendo um feriado durante a semana (de segunda-feira 
a sexta-feira), somente neste dia as aulas serão suspensas, não havendo, portanto, emendas de feriados no Calendário Letivo do Instituto Racine, salvo exceções indicadas; 

19. A Instituição reserva-se no direito de inverter disciplinas, assim como substituir docentes, de acordo com a construção do calendário, respeitando a carga-horária total do 
curso. Nestes casos, os alunos serão informados com antecedência; 

+55 (11) 3670-3499 +55 (11) 96583-9044 cursos@racine.com.br www.racine.com.br 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%209.394-1996?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%209.394-1996?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%209.394-1996?OpenDocument
http://www.racine.com.br/regulamentointerno
http://www.racine.com.br/documentacao
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20. A Instituição não se responsabiliza por quaisquer outros valores que eventualmente tenham sido despendidos pelo inscrito, antes da confirmação da realização do curso ou 
durante o andamento do curso, seja a que título for, tais como: passagens aéreas ou rodoviárias, taxas de embarque, combustíveis, pedágios, hospedagens, etc., em virtude 
do cancelamento ou adiamento do curso; ou mesmo devido a mudanças de datas no Calendário de Aulas do curso uma vez este iniciado. 


