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Campus Centro-Oeste Dona Lindu 
 Localizado em Divinópolis, iniciou suas atividades em 
2008 e oferece os cursos de Graduação em Bioquímica, 
Enfermagem, Farmácia, Medicina e os Cursos de Pós-
Graduação em Biotecnologia e em Ciências da Saúde e o 
Programa de Residência em Enfermagem. 



Campus Centro-Oeste Dona Lindu 
 O Campus possui 04 prédios já finalizados, 31 
laboratórios, 27 amplas salas de aula, 13 setores 
administrativos, 53 gabinetes para professores, sala de 
videoconferência, ampla biblioteca, anfiteatro, área de 
convivência, restaurante e estacionamentos. 



 Campus CCO 



Instalações e Laboratórios da UFSJ 
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Instalações e Laboratórios da UFSJ 



Farmácia - UFSJ 

Grau Acadêmico: Bacharelado  
 
Titulação: Farmacêutico.  
 
Número de vagas oferecidas pelo curso: 50 vagas, oferecidas 
semestralmente, para o turno integral.  
 
Tempo de integralização: 5 anos 



 O objetivo do curso de Farmácia é formar 
profissionais com visão generalista, humanista, crítica e 
reflexiva para atuar na promoção, proteção e 
recuperação da saúde, tendo como atribuições 
essenciais o desenvolvimento de atividades relacionadas 
aos fármacos e aos medicamentos. 

Objetivo geral do curso 



Formação básica 



Formação específica 



Formação complementar 



Regulamento das atividades 
complementares do  
curso de Farmácia  

Art. 1º.  As atividades Complementares têm por finalidade oportunizar ao  
acadêmico a realização de atividades autônomas e flexíveis centradas em 
temáticas sociais e afins, que representem instrumentos úteis e válidos para a  
formação e aprimoramento do futuro farmacêutico.  
 



Extensão/Pesquisa 



CIMPLANT 

 Professores, técnicos e acadêmicos do curso de Farmácia da 
UFSJ, campus Divinópolis deram início ao programa CIMPLAMT – 
Centro de Informações sobre Medicamentos, Plantas Medicinais e 
Tóxicas- no mês de agosto/2009.  
 
 Trata-se de um projeto de extensão que visa repassar para a 
comunidade de Divinópolis informações sobre cuidados e risco, 
visando o uso racional de medicamentos e plantas medicinais.  



CIMPLANT 

 No projeto é feita a coleta de informações de membros da 
comunidade, usuárias de plantas e medicamentos (por 
automedicação ou outros), depois as informações obtidas são 
analisadas, corrigidas e devolvidas para a comunidade, na forma de 
edições informativas postadas no portal do CIMPLAMT no site da 
UFSJ. 



http://www.ufsj.edu.br/cimplamt/edicoes.php 
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Áreas de atuação do farmacêutico 



Referência  

http://www.ufsj.edu.br/cadiv/ 

http://www.ufsj.edu.br/cadiv/


Obrigada! 


