
 
 

 

Objetivo 

Oferecer capacitação aos profissionais farmacêuticos que atuam na área industrial, através de 

conhecimentos sobre gestão 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 área. 

 

Público Alvo  

Preferencialmente farmacêuticos que atuem na área industrial e acadêmicos em farmácia. 

 

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 21h30 

Abertura GT de Indústria CRF/MG 

USP User Forum e Padrões de Referência 
Guilherme Veiga 

USP® - United States Pharmacopeia 
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9h às 12h Mini-curso: Gestão de Riscos 

Milena Magalhães 

Roxane Almeida 

FUNED 

13h às 16h 

Mesa Redonda: Atualização sobre BPF 

na Indústria Farmacêutica  

(RDC Anvisa nº 301/19) 

Fabiana Firmino 

Pharlab® 

Dardânia Leite 

BH Airport 

Inês Coelho 

FUNED 

* Intervalo de 1 hora para almoço 

 

 



 
 

 

Palestrantes 

Guilherme Ferrari Veiga 

Bacharel em Química pela Universidade Estadual de Londrina. Atuou por 14 anos em indústrias 

farmacêuticas multinacionais de grande porte no Brasil e na Europa (Sandoz/Novartis e Grupo Sanofi), 

nas áreas de Controle de Qualidade, Desenvolvimento Analítico e Pré-Formulação. Foi membro do 

Scientific Global CORE Team (Sandoz) nos grupos de trabalho "Polymorphism" e "Genotoxic Impurities", e 

líder global no Network for Scientific Excellence (NESE – Grupo Sanofi) do grupo de trabalho 

"Preformulation and Biopharmaceuticals". Atualmente atua como Executivo de Relacionamento com os 

Clientes na US Pharmacopeia Brasil, sendo responsável pelo suporte técnico aos clientes da USP em 

todo território nacional. 

 

 

Milena Cristina Ribeiro Souza Magalhães  

Doutora em Ciências Farmacêuticas. MBA em Gestão Industrial Farmacêutica. Habilitação em Indústria 

e Bioquímica de Alimentos. Atualmente é coordenadora da divisão de produtos biológicos da 

Fundação Ezequiel Dias - FUNED. 

 

 

Roxane Dáfner Silva de Almeida  

Possui graduação em Farmácia pela Universidade Federal de Minas Gerais. Habilitação em Indústria 

Farmacêutica. Especialista em Gestão em Saúde Pública. Tem experiência na área de Farmácia 

(dispensação), Garantia da Qualidade e Validação. Atualmente é Analista em Saúde e Tecnologia da 

Fundação Ezequiel Dias - FUNED. 

 

 

Fabiana Costa Firmino 

Gerente de Garantia da Qualidade e Assuntos Regulatórios na Pharlab Indústria Farmacêutica S. A. 

 

 

Dardânia Costa Leite 

Graduada em Farmácia habilitação Indústria pela Universidade Federal de Alfenas. Pós Graduada em 

Gestão da Qualidade pelo CEFET-MG e MBA em Gestão de Pessoas com Ênfase em Estratégia pela 

FGV. Profissional com 18 anos de experiência em na área de qualidade de indústria farmacêutica.  



 
 

 

Inês Aparecida Coelho 

Possui graduação em Farmácia pelo Centro Universitário Newton Paiva (2006) e pós graduação lato 

sensu em Gestão Institucional. Experiência nas áreas de Manipulação e Drogaria. Atualmente é analista 

de saúde e tecnologia da Fundação Ezequiel Dias. 

 

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 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 têm prioridade de seleção das vagas. 

 

 

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


 
 

 

Evento 

Data: 20 e 21 de setembro de 2019 

Cidade: Belo Horizonte/MG 

Duração: 9h00min 

Horário: Conforme programação 

Local: CRF/MG  

Endereço: Rua Urucuia, 48 - Floresta - Belo Horizonte/MG 

 

Realização 

GT de Indústria do 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.  

 


