
  

 

 

Talk Farma Inovação Farmacêutica: Startups 
 

 

OBJETIVO 
 

Possibilitar o conhecimento de áreas e assuntos de interesse da categoria com a promoção de debates 

entre especialistas sobre temas relevantes da área farmacêutica.  
 

PÚBLICO ALVO 
 

Profissionais farmacêuticos e acadêmicos. 
 

PRÉ-REQUISITO 
 

Ser profissional farmacêutico inscrito no CRF/MG e regular com a instituição. Acadêmicos de farmácia 

devidamente caracterizados na ficha de inscrição. 

 

Tema 

 

Inovação Farmacêutica: Startups 

 

O conceito de inovação é amplamente utilizado no setor de tecnologia para aperfeiçoar a gestão de 

negócios, gerar maior rentabilidade em projetos e dinamizar os recursos existentes dentro de uma 

corporação. No que se refere à também  a tecnologia e inovação, o termo Startup passou a ser 

utilizado para designar modelos de negócios inovadores em qualquer área ou ramo de atividade. 

Dessa forma, considera-se importante que os profissionais farmacêuticos possam ampliar seus 

conhecimentos no sentido de inovar em sua carreira e/ou área de atuação. 

 

 

Paulo Afonso Granjeiro - Graduação em Farmácia pela UNESP de Araraquara-SP, Mestrado e 

Doutorado em Bioquímica pela UNICAMP. Professor e coordenador do curso de Farmácia da UNIPINHA 

de 2001 a 2008. Aprovado em 2009 no Campus Centro Oeste da UFSJ em Divinópolis, leciona para o 

curso de Farmácia desse então. Foi coordenador de curso de graduação de pós-graduação, leciona 

na graduação e pós-graduação. Em 2015 e 2016 realizou Estágio Sênior no Instituto de Tecnologia de 

Massachusetts nos Estados Unidos. Possui artigos publicados e patentes nas áteas de biomateriais, 

produção e purificação de macromoléculas e otimização de cepas probióticos com aplicação 

industrial. Formou mais de 10 mestres e 1 doutor e mais de 100 alunos. na iniciação científica e extensão 

universitária. Experiência em programas de aceleração de Startup como o BioStartup Lab, FIEMG Lab, 

InovAtiva Brasil e FIEMG LAB Acelera Mestrado e Doutorado. É co-fundador das Startups Pulsus Senores, 

ProbioFull e Sôbet e consultor da NeuroTipp, Lavigne Diagnóstico e ConnectPós. Membro do 

Empreenda em Ação. Facilitador do Biomaker Battle. Membro do Startup Universitário do Minas Digital 

do Governo de Minas Gerais. 3o colocado com a Sôbet no Empreenda! Em Ação da UFSJ, Startup 

Destaque com a ProbioFull no FIEMG LAB Acelera Mestrado e Doutorado; 1o colocado na categoria 

graduação com a Sôbet e 1o com a ConnectPós na categoria pós-graduação no GRITE Demoday da 

UFSJ, 2o colocado com a Sôbet no Prêmio GERDAU de Inovação Universidade/Mercado. Uma das 27 

startups selecionadas no Startup Show, Menção Honrosa da Câmara dos Vereadores de Divinópolis. 

 

 

 

 

 



  

 

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 

(danubia.salviano@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 será (via área restrita), após avaliação do evento feita pelo 

participante.  O certificado esta vinculado á 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; 
 

 O CRF/MG enviará comunicado aos selecionados pela área restrita; 

 

 Farmacêuticos inscritos no CRF/MG tem prioridade de seleção das vagas. 

 

 

EVENTO 
 

Data: 21 de fevereiro de 2019 
 

Cidade: Belo Horizonte 
 

Duração: 1h00 
 

Horário: 19:00 ás 20:00 horas 
 

Local: Auditório Pitágoras BH – Cidade Acadêmica 

Endereço: R. Santa Madalena Sofia, 25 – Cidade Jardim. Belo Horizonte/MG  

 

http://www.crfmg.org.br/
mailto:danubia.salviano@crfmg.org.br


  

 

 

 

REALIZAÇÃO 
 

 Conselho Regional de Farmácia do Estado de Minas Gerais (CRF/MG). 

 

PARCERIA 
 

 Faculdade Pitágoras – Cidade Acadêmica/BH 

 

 

 

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.  


