
 
 

FARMÁCIA HOMEOPÁTICA 

 

NOME DO CURSO: Curso de Especialização Lato Sensu em Farmácia Homeopática. 

 

COORDENAÇÃO GERAL: Profa. Dra. Karina Camasmie Abe. 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Saúde e bem-estar. 

  

DESCRIÇÃO: Curso de Pós-Graduação em nível de Especialização na área de Saúde e 

bem-estar, na modalidade on-line.  

 

OBJETIVOS: O Curso de Pós-Graduação em Farmácia Homeopática, na modalidade a 

distância, oferecido pela Universidade Cruzeiro do Sul, tem como objetivo geral formar 

profissionais com uma base sólida de conhecimentos técnico-científicos na área de 

homeopatia para atuação na gestão e farmacotécnica de farmácias de manipulação, 

pesquisa e cuidados farmacêuticos homeopáticos.  

  

Os objetivos específicos do curso referem-se à formação de profissionais aptos a:  

• dominar as bases da filosofia e da farmacologia homeopática, desde seus 

conceitos históricos até seus fundamentos e aplicações atuais;  

• compreender e dominar as principais bases da gestão da qualidade em 

farmácias homeopáticas, incluindo as áreas de controle, garantia de qualidade e 

assuntos regulatórios;  

• aperfeiçoar-se na farmacotécnica homeopática de formas básicas e derivadas;  

• compreender e atuar na gestão de negócios e de pessoas em farmácias 

homeopáticas, incluindo o dimensionamento de processos e as estruturas de 

gerenciamento, de estratégias 

mercadológicas, de comunicação, de marketing, de gerenciamento de riscos, de 

fornecedores, de estoques e de recursos humanos;  



• compreender a atuação da farmacovigilância na saúde coletiva e em pesquisa 

homeopática;  

• aprofundar-se na matéria médica homeopática e nos cuidados farmacêuticos, 

de forma a promover, proteger e recuperar a saúde individual e coletiva no âmbito da 

homeopatia.  

 

PÚBLICO-ALVO: Profissionais da área farmacêutica, que estejam inseridos ou 

pretendem adquirir conhecimentos para a inserção na área farmacêutica homeopática, 

seja em serviços públicos ou privados de saúde, farmácias magistrais, consultorias, 

ambulatórios, instituições de ensino ou indústrias farmacêuticas 

homeopáticas. Graduados que já atuem na área e que necessitem de uma requalificação 

para se preparar para novas funções e se posicionar no mercado. Recém-graduados que 

busquem formação específica nesta área para ampliação de conhecimentos ou como 

projeto de carreira.  

 

CARGA HORÁRIA: O curso é constituído de 450h.  

 

DURAÇÃO: 12 meses.  

 

MATRIZ DE DISCIPLINAS: 

 

  
 


