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Passado um ano cheio de atividades, 

presenteamo-vos agora a NECiNotícias de 

2018. Uma revista que passa este ano letivo e 

revive todas as atividades que te oferecemos e 

que certamente enriqueceram o teu currículo e 

o teu percurso académico! Esperemos que 

continues a acompanhar o NECiFarm e a ler 

todas as NECiNotícias até daqui a muito tempo!

 

Aos novos alunos, Bem-Vindos ao Mestrado 

Integrado em Ciências Farmacêuticas da 

Universidade do Algarve! Que o percurso que 

irão começar seja de sucesso e que saibam que 

o NECiFarm caminha sempre ao vosso lado 

para vos levar mais longe. Muito sucesso a 

todos!

No dia 3 do mês de março 

de 2018 realizaram-se os 

Rastreios à População na 

Farmácia Baptista do Fórum

Algarve. 

Esta atividade permitiu aos 

alunos de MICF-UAlg 

estabelecer contacto direto 

com a comunidade e 

promover a aprendizagem 

de medição da Pressão 

Arterial e Glicémia. 

A atividade contou com um 

número de 6 participantes 

aos quais foi facultada 

formação prévia. 

Editorial
Por Mariana Guerra 
Presidente da Direção do NECiFarm

Rastreios à População
Por Ana Rita Costa 
Aluna do 2º ano do MICF

Ocorreu no dia 17 do mês de fevereiro, em diversas 

farmácias do conselho de Olhão a X Jornada de Recolha 

de Medicamentos. Uma vez mais o NECiFarm participou 

nesta atividade de cariz social, onde a recolha de 

medicamentos reverteu para associações humanitárias 

do conselho de Olhão. Este, é um tipo de atividade que os

alunos do MICF mostram bastante interesse devido à 

experiência enriquecedora e altruísta que também 

permite o contacto direto com os utentes. 

X Jornada de Recolha de Medicamentos
Por Bruna Ramos 

Aluna do 4º ano do MICF
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Decorreu entre 16 a 19 de Agosto, em 

Arruda dos Vinhos, mais uma edição da 

APEF Social. A iniciativa contou com 

estudantes do MICF-UAlg, que junto da 

população do concelho, realizaram rastreios

de saúde, promovendo o convívio com os 

habitantes locais. Esta iniciativa de índole 

social fomentou o interesse pelo 

voluntariado, proporcionando uma 

experiência gratificante aos estudantes. 

Durante a 33ª Semana Académica do Algarve, o NECiFarm teve a 

oportunidade de realizar rastreios a idosos participantes no Faro Sénior, uma 

iniciativa promovida pela AAUAlg no recinto da Semana Académica. A 

participação neste tipo de ações, como é o caso dos rastreios, é bastante 

importante, pois constitui uma forma de os estudantes do MICF terem 

contacto com algo que encontrarão durante a sua atividade profissional, não só

a medição dos parâmetros bioquímicos, da pressão arterial, mas também o 

contacto com o utente, a parte social, algo que é extremamente importante 

principalmente no âmbito de farmácia comunitária, uma vez que os utentes 

além de procurarem um profissional altamente qualificado, em algumas vezes 

procura uma voz amiga em momentos mais difíceis. 

"Foi uma experiência extraordinariamente enriquecedora, com vontade de 

repetir!" 

Aconteceu...
APEF Social 2018

Atividades da 33ª Semana Académica 
Por João Pereira 
Aluno do 3º ano do MICF

No passado mês de Abril participei na Final Nacional do CAD’18, tendo 

representado assim a Universidade do Algarve nesta pedagógica atividade. 

Este concurso organizado pela APEF, Associação Nacional de Estudantes de 

Farmácia, é uma mais valia para o conhecimento e para o enriquecimento da 

área farmacêutica. O dia da Final Nacional foi dividido em 2 fases, a parte da 

manhã foi organizada por 2 workshops que ajudaram os participantes para o

concurso que decorreu da parte da tarde. Em suma, considero que esta 

participação no CAD tenha sido uma mais valia no meu percurso enquanto 

futura farmacêutica.  

Concurso de Aconselhamento ao Doente

Por Margarida Moniz 
Aluna do 5º ano do MICF, Concorrente do CAD 2018

No dia 10 de Março o NECiFarm colaborou

nas semifinais das Olimpíadas da Química+ 

(OQ+), que se realizaram no 

Departamento da Química e Farmácia 

(DQF) da FCT. Ao longo da manhã, 

estudantes do ensino secundário 

competiram em equipas com o propósito 

de determinar a equipa a marcar presença 

na final das OQ+, usufruindo ainda da 

participação em atividades experimentais 

nos laboratórios do DQF. 

Olimpíadas da Química 2018

No passado mês de maio o NECiFarm 

colaborou na Campanha Dê Troco a 

Quem Precisa. Esta campanha realizou- 

se nas farmácias aderentes e teve como 

objetivo angariar fundos para 

possibilitar o acesso de medicamentos 

essenciais a portugueses carenciados.  

Dê Troco A Quem Precisa – 
Programa ABEM 



  programmeStudent ExchangePor Miguel Viegas 
Aluno do 4ºano do MICF

Escolhi como destino para o meu 
Student Exchange Programme, 
Alexandria, no Egipto. 
 
Fiz estágio na área da indústria 
farmacêutica e foi uma das 
melhores escolhas que fiz a nível 
académico, que me permitiu, 
para além de passar umas férias 
diferentes e conhecer uma 
equipa de colegas espetaculares, 
ter uma opinião bem formada 
sobre o tipo de trabalho que o 
farmacêutico pode executar 
numa indústria e a diferença 
entre os standards europeus e de 
outras zonas do globo. 

Aprendi ainda sobre diversos 
tópicos como o sistema nacional 
de saúde no Egito, 
funcionamento de farmácias, 
hospitais e mesmo da própria 
academia. 

do país, não só da equipa 
anfitriã, e com colegas de SEP 
dos mais diversos países. 
Gostaria de conseguir promover 
mais este projeto entre alunos 
da UAlg, visto ser uma aventura 
especial que mudou a minha 
maneira de ver outros países, e 
ainda mais o meu próprio. 

 Uma aventura especial 
que mudou a minha 

maneira de ver outros 
países, e ainda mais o 

meu próprio.

NECInotícias

 SEP é uma experiência que tem 
o seu valor a nível curricular pelo 
estágio internacional que 
permite, mas o mais valioso será  
a aprendizagem a nível de "soft 
skills" e capacidade de 
comunicação, principalmente 
num ambiente em que há um 
choque cultural um pouco maior. 
 O projeto permitiu ainda criar 
laços de amizade com pessoas  
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Decorreu  no dia 6 do mês de Abril o IV Simpósio Farmacêutico do Algarve, com o tema “Farmácia de Não Prescrição”. O 

programa foi repartido por 3 painéis,  onde o final foi rematado com um momento de debate, a Mesa Redonda, que 

contemplou o tema “Os limites dos Medicamentos de Não Prescrição”. O tema deste simpósio foi abraçado pelos alunos do 

MICF com grande entusiasmo uma vez que incidiu essencialmente na Farmácia Comunitária, área praticada pela maior parte

dos Farmacêuticos quando ingressam no mercado de trabalho. 

IV Simpósio Farmacêutico

O NECiFarm organizou mais uma edição de Estágios 

Extracurriculares para os alunos do MICF-UAlg. 

Tal como nos anos anteriores, o objetivo consistiu em 

proporcionar aos alunos uma experiência que lhes permita 

inteirar-se da atividade profissional e aumentar o seu 

conhecimento em termos práticos, nas diversas áreas: Farmácia

Comunitária, Farmácia Hospitalar, Investigação, Indústria 

Farmacêutica, Distribuição Farmacêutica, Assuntos 

Regulamentares e Análises Clínicas. 

O programa Estágios Extracurriculares NECiFarm 2018 

conseguiu por a estagiar 34 alunos do MICF-UAlg, dos quais 26 

alunos optaram por Farmácia Comunitária, 6 alunos preferiram 

Farmácia Hospitalar, 5 alunos escolheram a área das Análises 

Clínicas e apenas 1 aluno optou por Indústria Farmacêutica. 

Estágios Extracurriculares NECiFarm
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Ocorreu no dia 2 de outubro de 2018 a sexta 

edição do Arraial NECiFarm no Bar do Álvaro, 

no Campus de Gambelas. Esta atividade 

promoveu o convívio e a integração dos novos

estudantes do MICF-UAlg, dispondo de um 

jantar e de um Torneio de Beerpong, cuja 

adesão foi bastante positiva.  A equipa 

vencedora, Inês Candeias, Margarida Moniz e 

Patrícia Pinto teve direito a um prémio! 

Decorreu no dia 15 de Outubro, no Laboratório de 

Farmácia, a Formação Sifarma, que permitiu aos 

alunos aprender algumas bases do Programa Sifarma

2000. Com esta formação o NECiFarm, em parceria 

com o CEDIME, deu a conhecer aos nossos 

estudantes esta ferramenta que certamente será 

fundamental no momento do estágio. Para além de 

formação teórica sobre o Acompanhamento de 

Utentes no Sifarma os inscritos tiveram também a 

oportunidade de completar em regime e-learning o 

Módulo de Atendimento. 

VI Arraial NECiFarm Visita de Estudo à Plural
No dia 24 de Outubro, o NECiFarm 

organizou mais uma visita de estudo, desta 

vez à Plural – Cooperativa Farmacêutica. 

Esta iniciativa permitiu aos estudantes não só

conhecer as instalações da Plural, como 

também testemunhar em primeira mão todo 

o processo envolvente no setor da 

distribuição farmacêutica. 

Formação Sifarma
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O VI Colóquio do Núcleo de Estudantes de Ciências Farmacêuticas da Universidade do Algarve teve lugar no campus das 

Gambelas, nos passados dias 6 e 7 de dezembro, sendo que o tema escolhido foi “Terminei o curso, e agora?”. 

Neste colóquio reencontramos antigos colegas de curso, que agora são grandes profissionais de saúde, que seguiram 

diferentes caminhos, devido à enorme diversidade de áreas que o MICF nos oferece. Todos retrataram a sua vida profissional

desde a entrega da tese até aos dias de hoje, e também expuseram um pouco das suas vidas enquanto estudantes 

universitários. Todas as palestras e os workshops "Da Universidade às Empresas" e "Atendimento de Valor Acrescentado" 

foram muito bem recebidos pelos alunos que teceram excelentes comentários a esta edição do colóquio. 

VI Colóquio NECiFarm

Aconteceu no passado dia 7 de dezembro de 2018 na Quinta da Senhora Menina em Faro a XI Gala de Ciências 

Farmacêuticas. Este evento social que o NECiFarm organiza anualmente de forma a aumentar a união entre os alunos do

MICF – Ualg contou com o tema do Mar. Os alunos pertencentes à direção do NECiFarm juntamente com a Professora 

Doutora e Diretora do Curso Ana Grenha fizeram um flash mob, sendo este o ponto alto da noite, juntamente com a 

entrega de prémios. Foi uma noite memorável que ficará com certeza na memória de todos os estudantes.  

XI Gala de Ciências Farmacêuticas



PARABÉNS finalistas
É com muito orgulho que a Direção do NECiFarm felicita todos os finalistas do MICF-UAlg 2017/2018 e 

lhes deseja a maior sorte na nova etapa que se avizinha. Saudações Farmacêuticas! 
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Este ano a completar os seus 43 anos de existência a Associação Nacional de Farmácias (ANF) está presente em 95% 

das farmácias portuguesas e em virtude do seu apoio desde o início apresenta-se como um dos principais 

patrocinadores do NECiFarm. Esta associação tem como missão valorizar e defender a rede nacional de farmácias e os

interesses morais, profissionais e económicos dos seus proprietários espalhados pelo país. Por mérito da sua visão e 

liderança, têm contribuindo para o melhoramento do exercício profissional na farmácia e para a preservação da 

qualidade dos serviços prestados, graças à sua intervenção político-associativa 

PATROCINADOR: ANF
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