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O I Congresso Internacional de Farmácia promovido pela Unit que

acontecerá entre os dias 7 a 9 de outubro remotamente. O evento é

em homenagem aos 25 anos do curso, sendo o primeiro de Sergipe.

pela Asfarma que é gratuito e vai ocorrer entre os dias 01 a 03 de outubro, com transmissão online.

A Universidade Federal de Sergipe (UFS) atua na linha de frente contra a doença
através do ‘Comitê de Prevenção e Redução de Riscos para a Covid-19’, com ações
que visam manter a conexão com a sociedade e órgãos de saúde do Estado.

A secretária-geral do CRF/SE,

Elisdete De Jesus, apresentou as

ações exitosas do Conselho no

debate promovido pelo Centro de

Excelência José Rollemberg Leite.

O serviço de atendimento ao
público na sede do CRF/SE só
está acontecendo por
agendamento e é obrigatório
seguir o

A fim de otimizar as atividades realizadas, existe uma força-tarefa por parte da

comunidade acadêmica em diferentes áreas. E o campo farmacêutico está presente

em várias delas, uma vez que o conhecimento é multiprofissional e interdisciplinar. 

AGENDAR O HORÁRIO

AÇÕES COVID-19

DESTAQUE PARA CURSO DE FARMÁCIA DA UFSRETORNO PRESENCIAL

BOLETIM INFORMATIVO

PROFESSORES E ESTUDANTES SOMAM ESFORÇOS PARA
AUXILIAR A SOCIEDADE DURANTE A PANDEMIA

ESPECIAL

O I Encontro Multiprofissional de Saúde: Farmacoterapia Aplicada promovido 

PROTOCOLOPROTOCOLOPROTOCOLO

IR SEM ACOMPANHANTES

USAR MÁSCARA

EVITAR ACESSÓRIOS

RESPEITAR

DISTANCIAMENTO

SOCIAL

Durante a Plenária do CFF, a

Conselheira Federal, Fátima

Aragão, entregou a moção de

aplausos do CRF/SE deliberada na

última reunião do Conselho, ao

presidente do CFF, Walter João.

RECONHECIMENTO

Diretoria do CRF/SE se reuniu com

Igor Baima, presidente do

Sindiscose, para dar continuidade

na atualização do Plano de Cargos

e Salários (PCS) do Conselho, em

vigor desde 1998.

NOVO PLANO DE CARGOS
E SALÁRIOS

Por motivos de força maior o Minicurso precisou ser adiado para o dia 6, próxima terça-feira. O

minicurso será por meio do MESMO LINK já enviado aos inscritos e no MESMO HORÁRIO previsto.

Lembrando que é necessário o preenchimento do FORMULÁRIO que foi enviado também por e-mail.

MINICURSO ‘COMO FAZER A GESTÃO DOS GASES MEDICINAIS
NA FARMÁCIA HOSPITALAR?’ FOI ADIADO
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