CICLO DE PALESTRAS EM COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DO FARMACÊUTICO

Objetivo
Oferecer conhecimento e capacitação em temas relevantes relacionados às áreas de atuação da
Farmácia, em comemoração ao Dia Nacional do Farmacêutico.

Público Alvo
Profissionais farmacêuticos e acadêmicos.

Pré-requisito
Ser profissional farmacêutico inscrito no CRF/MG e regular com a instituição. Acadêmicos devidamente
caracterizados na ficha de inscrição.

Programação
23/01/2019 (Quarta-feira)
Horário

Local

Palestra

Nome

18h30

Auditório

Abertura

CRF/MG

18h45

Auditório

Apresentação da Campanha de Valorização Profissional 2019

CRF/MG

19h às 21h

Auditório

Segurança no Processo de Medicamentos

Farm. Fábio Ferracini

24/01/2019 (Quinta-feira)
Horário

19h às 21h

Local

Palestra

Nome

Sala 01

Desafios para assistência farmacêutica em âmbito hospitalar,
estruturado sob os eixos da gestão, clínica e ensino

Farm. Amanda Medeiros

Sala 02

Empreendedorismo: Como atuar no Mercado de Vacinas?

Farm. Ricardo Bordinhão

Sala 03

A importância da Análise de Documentação e Auditoria Interna
Farm. Marina Ferreira Martins
na Farmácia Comunitária

Sala 04

Processo de Registro de Medicamentos

Farm. Paula Lana Drummond

Sala 05

Diagnóstico Laboratorial de Doenças Infecciosas de Interesse
na Saúde Pública: Arboviroses

Farm. Marcos Vinícius Ferreira
Talita Émile Ribeiro Adelino

Palestrantes
Fábio Teixeira Ferracini
Especialista em Homeopatia pelo Instituto Brasileiro de Estudos Homeopáticos e em Administração
Hospitalar pelo Instituto de Ensino e Pesquisa, com MBA em Logística Empresarial pela Fundação Getulio
Vargas. Atualmente é coordenador de Farmácia do Hospital Israelita Albert Einstein.
Amanda Medeiros
Farmacêutica graduada pela Universidade Federal de Minas Gerais, especialista em qualidade em
saúde e segurança do paciente (FIOCRUZ). Atualmente coordena o serviço de farmácia do Hospital
Risoleta Tolentino Neves, conduzindo atividades relacionadas a todo o ciclo da assistência
farmacêutica, bem como gestão de equipes e conflitos, gestão estratégica por processos e
indicadores. Participa e desenvolve projetos que promovem melhoria de segurança assistencial
hospitalar. Tem experiência no setor público e privado, atuando na área de qualidade em saúde.
Ricardo Bordinhão
Formação acadêmica em Farmácia, concluída em 2001. Presidente da Associação Brasileira de
Empreendedorismo Farmacêutico - ABEFAR. Vice-presidente da Associação de Farmacêuticos do
Estado do Rio de Janeiro - AFAERJ. Possui grande experiência nos maiores hospitais do RJ na área de
Farmácia hospitalar, com conhecimentos com integração e assessoria a assuntos regulatórios exigidos
pela (ANVISA). Atuou também na área industrial por 7 anos como gerente de controle de qualidade, 04
anos na área de assistência pública de saúde como gestor, e 10 anos em logística farmacêutica. Diretor
e criador do site Farmacêutico Virtual. Membro da comissão Parlamentar CRF-RJ. Foi palestrante
principal na Conference Global Vaccines & Vaccination Summit & B2B e artigo "The Brazilian National
Immunization Program and its challenges for modernization and improvement" divulgado no Journal of
Clinical Immunology & Research - USA.
Marina Ferreira de Carvalho Martins
Graduada em Farmácia pela Universidade José Do Rosário Vellano (2008). Especialista em Gestão e
Empreendedorismo. Especialista em Prescrição Farmacêutica. MBA pela Fundação Lucas Machado FELUMA em Auditoria E Gestão Da Qualidade Em Serviços De Saúde. Foi diretora técnica e executiva de
Drogaria 2008-2018. Realizou auditoria externa e implantação do SGQ (sistema de gestão da qualidade)
baseado na ISO 9001: 2015 em empresas de transporte e de Drogarias. Atualmente é Diretora Executiva
da empresa Marina Martins consultoria e treinamento.
Paula Lana de Miranda Drummond
Graduada em Farmácia Industrial pela Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG (2010). Especialista
em Vigilância Sanitária pela PUC-GO (2011). Mestre em Medicamentos e Assistência Farmacêutica pela
UFMG (2017), em projeto de pesquisa farmacoepidemiológico sobre eventos adversos de talidomida.
Atuação em Farmácia Industrial, com ênfase em Assuntos Regulatórios, com experiência em indústrias
privadas e públicas, atualmente, na Fundação Ezequiel Dias. Atuação como professora voluntária no
Departamento de Farmácia Social, da Faculdade de Farmácia da UFMG.
Marcos Vinícius Ferreira Silva
Possui graduação em Farmácia, com ênfase em Análises Clínicas e Toxicológicas, pela Universidade
Federal de Minas Gerais (2012). Atualmente é aluno de doutorado da Universidade Federal de Minas

Gerais. Tem experiência na área de Farmácia, com ênfase em Análises Clínicas e Toxicológicas,
atuando principalmente nos seguintes temas: Hematologia Clínica e Laboratorial; Hemostasia e
Coagulação; Doenças Aterotrombóticas e Antiagregantes Plaquetários. Participante de grupos de
pesquisa do departamento de Análises Clínicas e Toxicológicas da Faculdade de Farmácia da UFMG.
Talita Émile Ribeiro Adelino
Possui graduação em Ciências Biológicas (Licenciatura/Bacharelado) pela Pontifícia Universidade
Católica de Minas Gerais (2009) e mestrado em Genética pelo Programa de Pós-Graduação em
Genética da Universidade Federal de Minas Gerais (2012). Atualmente é doutoranda do Programa de
Pós-Graduação em Genética (UFMG) e bióloga do Laboratório de Biologia Molecular (Serviço de
Virologia e Riquetsioses) da Fundação Ezequiel Dias. Tem experiência na área de Biologia Molecular e
Genética, com ênfase em Genética Humana e Médica, e prática com as técnicas de PCR, PCR em
tempo real, eletroforese, genotipagem, sequenciamento de DNA, clonagem, purificação de proteínas
e dosagens enzimáticas.

Participação









A participação se dará mediante inscrição prévia;
A inscrição deverá ser realizada exclusivamente na área restrita do site (www.crfmg.org.br) no
menu de “Eventos”, no link “Eventos Disponíveis”;
A inscrição só será validada após preenchimento, concordância de todos os critérios
apresentados e avaliação do Setor de Capacitação Profissional;
Qualquer mensagem de erro deve ser arquivada digitalmente e ser enviada por e-mail
(capacifar@crfmg.org.br);
O participante selecionado que não comparecer ficará impossibilitado de participar dos
eventos de capacitação da entidade no período de 6 meses;
Na área restrita do participante está disponível a opção de cancelamento da sua participação.
O cancelamento deve ser feito 48 horas antes do evento, não sendo aceito de última hora sem
justificativa plausível;
As inscrições serão encerradas 24 horas antes do evento ou o total preenchimento do número
de vagas disponibilizadas.

Certificado
O recebimento do certificado digital (via área restrita) está vinculado a participação em tempo integral
no evento de capacitação, devidamente comprovada, somente para os inscritos;

Seleção





A seleção respeitará as prioridades já definidas neste documento e ordem de inscrição
eletrônica, sendo de total responsabilidade de o inscrito verificar sua situação no site e ler as
mensagens enviadas;
Verificar através da área restrita o status referente à sua participação no evento;
Farmacêuticos inscritos no CRF/MG têm prioridade de seleção das vagas.

Evento
Data: 23 e 24 de janeiro de 2019
Cidade: Belo Horizonte/MG
Duração: 5h00
Horário: 23 de janeiro das 18h30 às 21h30 e 24 de janeiro das 19h00 às 21h00
Local: Albert Einstein Instituto Israelita de Ensino e Pesquisa - Unidade Belo Horizonte
Endereço: Rua Paraíba, 550 - Savassi - Belo Horizonte/MG

Vagas
O evento possui número limitado de vagas, sendo que as mesmas serão preenchidas seguindo a ordem
das inscrições eletrônicas. A abertura oficial do evento realizada no dia 23/01/19 contará com 250
vagas para farmacêuticos e acadêmicos. As palestras do dia 24/01/19 serão oferecidas
simultaneamente em salas separadas, sendo que cada profissional ou acadêmico poderá se inscrever
em apenas uma, de acordo com sua preferência ou área de atuação. O acesso ao evento será
mediante confirmação da inscrição até o dia 22/01/2019 às 13h. Não será permitido o acesso de
farmacêuticos ou acadêmicos que não tenham nome na lista.

Realização
Conselho Regional de Farmácia do Estado de Minas Gerais (CRF/MG)
Albert Einstein Instituto Israelita de Ensino e Pesquisa - Unidade Belo Horizonte

Apoio
Associação Nacional de Farmacêuticos Magistrais (Anfarmag)
Fundação Ezequiel Dias (FUNED)
Sociedade Brasileira de Farmácia Hospitalar (SBRAFH)

Obs.:
1) Na área restrita do site do CRF/MG serão postadas todas as informações pertinentes, sendo
obrigação do participante sempre consultar para obter maiores detalhes.
2) Este é um evento de cunho técnico científico, não sendo espaço adequado para disputa eleitoral.

