
A Secretaria da Saúde do Estado do Ceará, através da Secretaria Executiva de Políticas

de  Saúde  (SEPOS)  por  meio  da  Coordenadoria  de  Políticas  de  Assistência  Farmacêutica

(COPAF),   vem  encaminhar  para  os  municípios  informações  a  cerca  da   abertura  das

inscrições, com  possibilidade  de início  imediato, do  CURSO  DE  CAPACITAÇÃO  PARA

UTILIZAÇÃO DO SISTEMA HÓRUS.

1. O Ministério da Saúde em parceria com a FIOCRUZ - Brasília, está oferecendo o

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA HÓRUS, que visa

capacitar profissionais  da  assistência  farmacêutica,  farmacêuticos  e  demais

profissionais  de  saúde  que  atuam  no  serviço  público  com  o  Sistema  Hórus,

promovendo  a  correta  utilização  deste  sistema  bem  como  o  seu  devido

aproveitamento enquanto ferramenta tecnológica de gestão.

2. O curso foi desenvolvido em formato autoinstrucional e será realizado na modalidade

à distância. No ambiente virtual de aprendizagem estão disponíveis vídeos tutoriais,

manuais, exercícios de fixação e atividades práticas.

3. A carga horária total de 10h, com período estimado para conclusão de 20 dias.

4. O curso possui  nível  de  qualificação profissional  com curso livre  e  modalidade  a

distância (EAD), sem tutoria.

5. Para fins de certificação serão realizadas atividades online, em forma de questionário

com  aproveitamento  mínimo  de  70%.  É  de  responsabilidade  do  aluno  o

acompanhamento do cronograma do curso, onde os prazos para a realização das

atividades estão definidos. A nota mínima para aprovação é 70,0 (setenta).

6. Para inscrição no curso e mais informações,  acesse:

https://www.fiocruzbrasilia.fiocruz.br/capacitacao-para-utilizacao-do-horus/
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     Esta Coordenação encontra-se à disposição para informações adicionais, por meio do seguinte

endereço eletrônico copaf.sesa@gmail.com.

    Ressaltamos que esta Nota Informativa poderá ser  revista a qualquer tempo,  desde que a

Secretaria da Saúde do Estado julgue necessário. 

ELABORAÇÃO – CEASF/COPAF/SEPOS/SESA

 Evanézia de Araújo Oliveira – Farmacêutica – Assessora Técnica – COPAF

 Fernanda França Cabral – Farmacêutica – Coordenadora – COPAF

 Karla Deisy Morais Borges – Farmacêutica – Orientadora – CEASF
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