
                                      

 

 

Objetivo 

Oferecer capacitação aos profissionais farmacêuticos que atuam na área de Indústria através de 

conhecimentos sobre gestão industrial e ferramentas da qualidade, Boas Práticas de Fabricação e 

demais legislações sanitárias do setor, técnicas de Desenvolvimento de medicamentos e o perfil 

profissional do farmacêutico na Indústria. 

 

Público Alvo  

Preferencialmente farmacêuticos que atuem na área de Indústrias. 

 

Pré-requisito 

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

caracterizados na ficha de inscrição. 

 

Programação 
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19h às 21h 

Abertura CRF/MG 

Quality by Design e o desenvolvimento de 

medicamentos sintéticos e biológicos 

Amanda Teixeira 

Patricia Boasquivis 

Funed 
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09h às 12h Auditoria e Indústria Farmacêutica 

Alessandro de Souza Melo 

Fernanda Peixoto Sepe 

VISA MG 

12h às 13h Almoço 

13h às 15h Perfil do Farmacêutico na Indústria 
Bedsen Rocha 

CRFMG 

15h às 17h Ferramentas de Gestão 
Vanessa Pereira Figueiredo Soares 

Hipolabor 

 

 

 

 



                                      

 

 

Palestrantes 

Farm. Amanda Teixeira  

Farmacêutica Generalista pelo Centro Universitário Newton Paiva, Especialista MBA em Gestão Industrial 

Farmacêutica pelo Instituto de Pós-Graduação – IPOG, Mestranda em Medicamentos, Assistência 

Farmacêutica e Farmacoeconomia pela Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG, 9 anos de 

experiência em desenvolvimento de produtos e produção farmacêutica - Laboratório Globo de 2010 a 

2013 e Fundação Ezequiel Dias – Funed, de 2013 a atual.  Desde 2014 trabalha como Chefe do Serviço 

de Desenvolvimento de Produtos Farmoquímicos na Funed atuando em desenvolvimento, otimização, 

transferência de tecnologia e gerenciamento de projetos de medicamentos sintéticos. 

 

Patricia Boasquivis 

Farmacêutica Generalista pela Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP). Mestre em Biotecnologia 

pela Universidade Federal de Ouro Preto (NUPEB/UFOP). Possui 4 anos de experiência no 

Desenvolvimento de Medicamentos, atuando como analista de pré-formulação e analista de 

desenvolvimento de produtos biofarmacêuticos. Atualmente, trabalha com projetos de 

desenvolvimento, otimização e transferência de tecnologia de soros antipeçonhentos, vacinas e 

produtos biotecnológicos. 

 

Farm. Alessandro de Souza Melo 

Possui graduação em Farmácia pela Escola Superior de Ciências da Santa Casa de Misericórdia de 

Vitória (2007/ bolsista) e especialista em Saúde Coletiva pela Universidade Federal do Espírito Santo. 

Atualmente é autoridade sanitária da Gerência de Vigilância Sanitária em Medicamentos e 

Congêneres da Secretaria de Estado da Saúde de Minas Gerais. 

 

Farm. Fernanda Peixoto Sepe 

Farmacêutica Industrial, com pós-graduação em Gestão de Saúde Pública e mestrado em Ciência e 

Tecnologia das Radiações. Atua no Sistema Nacional de Vigilância Sanitária (SNVS), com foco principal 

em indústrias farmacêuticas, de insumos farmacêuticos (ativos e excipientes), envasadores e fabricantes 

de gases medicinais, coordenando esta área na Vigilância Sanitária de Minas Gerais e tendo realizado 

inspeções internacionais como representante da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Atualmente 

é membro do Grupo de Documentos Tripartite da Anvisa, atuando na elaboração e revisão dos 

procedimentos padrão do SNVS da área de inspeção sanitária de medicamentos, insumos 

farmacêuticos e produtos para saúde e é membro do Grupo relacionado ao Sistema Nacional de 



                                      

 

Controle de Receituário (medicamentos controlados pela Portaria 344/98), em desenvolvimento, na 

Anvisa. Ministra palestras e capacitações sobre temas afetos às Boas Práticas de Fabricação, 

Medicamentos Controlados, Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde, Sistema 

Nacional de Gerenciamento de Produtos Controlados (SNGPC), dentre outros temas. 

 

Bedsen Rocha 

Profissional com MBA em Gestão Estratégica de Pessoas e Gestão Estratégica de Marketing, especialista 

em Recursos Humanos com graduação em Psicologia. Especializado na área de treinamento, coaching 

e carreira. Atuou como Gerente de Recursos Humanos desenvolvendo trabalhos como consultor nas 

áreas de Desenvolvimento Gerencial, Mudança Organizacional e Qualidade em Serviços. Larga 

vivência na área de recrutamento e seleção para todos os níveis organizacionais, bem como, 

aplicação de testes psicológicos, jogos empresariais, provas situacionais e publicações de textos. 

 

 

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; 

http://www.crfmg.org.br/
mailto:capacifar@crfmg.org.br


                                      

 

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

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

 

 

Evento 

Data: 22 e 23 de março de 2019 

Cidade: Belo Horizonte/MG 

Duração: 10h00min 

Horário: 22 de março das 19h às 21h e 23 de março das 09h às 17h 

Local: CRFMG  

Endereço: Rua Urucuia, 48 – Floresta. Belo Horizonte/MG. CEP 30150-060 

 

 

Realização 

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

 

 

 

Doação 

Cada farmacêutico deverá trazer no primeiro dia do evento um pacote de fralda geriátrica. 

 

 

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.  

 


