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CAMPANHA 5 DE MAIO PELO
USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS
Todos os anos é realizada a Campanha 5 de maio pelo uso racional de medicamentos no
Brasil. Esse ano, a Faculdade Estácio de Carapicuíba (ESTÁCIO CARAPICUÍBA) resolveu
aderir a campanha mesmo em tempos de pandemia. Por causa do distanciamento social,
nossos alunos (um grupo de cada semestre) prepararam vídeos para divulgar informações
a respeito de: conceito de uso racional de medicamentos, automedicação, uso inadequado
de relaxante muscular para tratamento de insônia e uso irracional de hidroxicloroquina.
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EVENTO/NOTÍCIA
Lattes
É importante que todos os docentes mantenham seus dados e
informações atualizados na Plataforma Lattes para que a Estácio possa
identificar as competências em seu corpo docente, oferecer oportunidades
de progressão de carreira, liderança acadêmica, concessão de
recursos financeiros e auxílios dentro e fora da instituição.
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estrangeira na América e na Europa" aprovado para apresentação no III
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