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O Curso de Especialização em Intervenção Farmacêutica e Gestão da Terapêutica corresponde
ao ano curricular do Curso de Mestrado em Intervenção Farmacêutica e Gestão da Terapêutica
permitindo, após a sua conclusão com aproveitamento, a prossecução dos estudos visando a
realização de dissertação de Mestrado.
Objetivos Gerais do Curso:
De acordo com o enquadramento legislativo em vigor, a prática farmacêutica na sociedade
compreende um conjunto de tarefas e competências profissionais que importa manter, atualizar,
desenvolver e aperfeiçoar, com vista à racionalização e otimização dos cuidados prestados através
do uso das tecnologias de saúde, tais como medicamentos e dispositivos médicos.
Atualmente, os farmacêuticos têm assistido a mudanças profundas na regulação e funcionamento
das suas atividades. A necessidade de atualização técnica e humanística é hoje determinante para
assegurar a qualidade, eficácia e segurança no uso do medicamento e outros produtos dispensados
aos doentes. Há a necessidade de assegurar aptidões para a gestão adequada da inovação
terapêutica na presente sociedade da informação. De facto, os constrangimentos laborais nas áreas
tradicionais levam à procura de novas oportunidades de emprego em áreas de especialidade, tais
como o financiamento baseado em evidência clínica e a investigação do custo/efetividade e risco
associado às novas tecnologias de saúde.

Duração do Curso:
O ciclo de estudos do Mestrado em Intervenção Farmacêutica e Gestão da Terapêutica tem a
duração de 2 anos letivos, organizados em 4 semestres, com início a 26 de setembro de 2016.

Admissão:
São admitidos como candidatos à inscrição:
1. Os titulares de grau de licenciado ou equivalente legal nas áreas de Farmácia ou Ciências
Farmacêuticas;
2. Os titulares de grau académico superior estrangeiro conferido na sequência de um 1.° ciclo de
estudos organizado de acordo com os princípios do Processo de Bolonha por um Estado aderente a
este Processo nas áreas de Farmácia ou Ciências Farmacêuticas;
3. Os titulares de um grau académico superior estrangeiro na área de Farmácia ou Ciências
Farmacêuticas que seja reconhecido como satisfazendo os objetivos do grau de licenciado pelo
Conselho Científico da Faculdade de Farmácia;
4. Os detentores de um currículo escolar, científico ou profissional que seja reconhecido como
atestando capacidade para realização deste ciclo de estudos pelo Conselho Cientifico da Faculdade
de Farmácia.
Prazos:
Período de candidatura – 04 de julho a 05 de setembro de 2016
Afixação de resultados – 09 de setembro
Matrícula online – 12 a 15 de setembro
Início das aulas – 26 de setembro
Processo de Candidatura:
O formulário e as respetivas instruções encontram-se disponíveis na página da Faculdade de
Farmácia da Universidade de Lisboa (www.ff.ulisboa.pt).

Critérios de seleção e seriação:
O processo de candidatura será apreciado, sendo a seleção e seriação dos candidatos efetuada
com base nos seguintes critérios: i) classificação do grau académico de que são titulares, nos
termos da escala europeia de comparabilidade ou do número de ordem de classificação do seu
diploma nesse ano, pontuado de 1 a 10; ii) apreciação do currículo académico, científico e técnico,
pontuados de 1 a 10; iii) entrevista prevendo uma avaliação sumária de conhecimentos.

Número de vagas: 25

Propinas:
O valor global da propina é de 3.000 Euros, sendo certo que o aluno terá que pagar, no 1º ano
(parte curricular), 2.000 Euros, divididos em 5 prestações de 400 Euros e no 2º ano (caso prossiga
para dissertação), 1.000 Euros, divididos em 2 prestações de 500 Euros.

O valor global da propina para o estudante internacional é de 7.000 Euros, sendo que o aluno terá
que pagar, no 1º ano (parte curricular), 3.250 Euros, divididos em 5 prestações e no 2º ano
(dissertação), 3.750 Euros, divididos também em 5 prestações.

Taxa de Candidatura: 75 Euros
Taxa de Matrícula: 75 Euros
Seguro Escolar: A definir
Horários e local de formação:
O horário de funcionamento do 1º ano curricular será à sexta-feira, das 18h30m às 21h30 e sábado
das 09h00 às 12h30 e das 14h00 às 17h30m, sendo o horário das disciplinas atempadamente
definido para cada semestre. As aulas terão lugar na Faculdade de Farmácia da Universidade de
Lisboa.
Coordenação do Curso:
Professor Doutor Afonso Miguel das Neves Cavaco (coordenador)
Conteúdo Curricular:
Unidades Curriculares Obrigatórias*

Semestre

Créditos

Metodologias Avançadas de Intervenção e Cuidados Farmacêuticos
Avaliação e Seleção da Terapêutica Inovadora
O Farmacêutico em Estudos Clínicos
Política, Regulação e Economia do Medicamento
Comunicação e Gestão da Informação na Prática Farmacêutica
Opção I
Gestão de Projeto de Investigação no Uso do Medicamento
Farmacovigilância e Gestão do Risco do Medicamento
Documentação e Comunicação Científica em Saúde
Opção II
Opção III
Opção IV
Seminário
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Dissertação de natureza científica
Total
Unidades Curriculares Opcionais (quatro disciplinas)
Farmacocinética Clínica na Prática Farmacêutica *
Farmacoepidemiologia na Prática Farmacêutica *
Nutrição na Prática Farmacêutica *
Sistemas de Gestão da Qualidade na Saúde *
Interpretação de Provas de Diagnóstico Laboratorial na Prática
Farmacêutica *
Nutracêuticos na Prática Farmacêutica *
Intervenção Farmacêutica em Pediatria e Outras Populações
Especiais *
Intervenção Farmacêutica em Infeciologia *
Intervenção Farmacêutica em Oncologia *
Intervenção Farmacêutica em Geriatria *
Intervenção Farmacêutica nas Doenças Cardiovasculares *
Intervenção Farmacêutica em Neuropatologia *
Intervenção Farmacêutica na Dor *
Intervenção Farmacêutica na Doença Autoimune *
Intervenção Farmacêutica em Fitoterapia *
Intervenção Farmacêutica em Farmacoterapia de Não Prescrição *
Intervenção Farmacêutica e Dispositivos Médicos *
Farmacoterapia em Gastroenterologia e Nefrologia (PBL) *
Farmacoterapia em Hematologia e Endocrinologia (PBL) *
Gestão Económica e Financeira na Prática Farmacêutica
e-Health na Prática Farmacêutica *
Terapias Avançadas *
Opção Livre**
* As unidades curriculares mais escolhidas terão prioridade de funcionamento nesse ano
** Optativa de outro 2.º ciclo da FFULisboa ou ULisboa

Informações e Secretariado:
NPGA - Núcleo de Planeamento e Gestão Académica
Apoio aos Cursos Pós-Graduados – posgraduados@ff.ulisboa.pt
Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa.
Av. Prof. Gama Pinto, 1649 -003 Lisboa
Tel. 217946400 Fax: 217946470
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