
 

 

 
SORTEIO DE BOLSAS 

 
Pós-Graduação em "Assuntos Regulatórios"  

 
 
OBJETIVO 
 
Capacitar profissionais que atuam ou desejam atuar em empresas industriais farmacêuticas, 
cosméticas, alimentícias, veterinárias e de produtos para saúde. Prestadores de serviços na área 
regulatória em escritórios de advocacia, consultoria e assessoria técnica, hospitais, clínicas e seguros. 
Em instituições governamentais como profissionais da vigilância sanitária municipal, estadual ou federal. 
 
 
O QUE VOCÊ IRÁ APRENDER? 

- Especializar na área regulatória em diversos segmentos como a indústria farmacêutica, cosmética, 
veterinária, alimentícia e produtos para a saúde; 
 
- Qualificar para gestão e atuação técnica em assuntos regulatórios conforme as normas brasileiras. 

 
TEMAS ABORDADOS 
 
- O Sistema Nacional de Vigilância Sanitária; 
- Sistemas de Gestão pela Qualidade; 
- Autorização de Funcionamento, Boas Práticas de Fabricação de Medicamentos; 
- Inspeção Sanitária e Importação de Produtos Sujeitos à Vigilância Sanitária; 
- Registro de Medicamentos Genéricos e Similares; 
- Boas Práticas de Bioequivalência de Medicamentos Genéricos e Similares; 
- Registro de Medicamentos Fitoterápicos e Homeopáticos; 
- Registro de Medicamentos Específicos, Parenterais de Grande Volume, Vitaminas e Suplementos 
Alimentares, Biológicos, e Biotecnológicos; 
- Registro de Medicamentos Novos e a Farmacovigilância; 
- Registro de Produtos para a Saúde e Diagnóstico “in vitro”; 
- Registro de Cosméticos; 
- Registro de Produtos Veterinários; 
- Registro de Saneantes e Domissanitários; 
- Propaganda de Produtos Sujeitos à Vigilância Sanitária, CMED, Regulação Econômica, Controle de 
Preços; 
- Infrações Sanitárias e Processo Administrativo Sanitário; 
- Portos, Aeroportos e Fronteiras; 
- Assuntos Regulatórios na Cadeia Logística da Indústria Farmacêutica; 
- Relações Internacionais e Patentes; 
- Metodologia do Trabalho Científico - EaD. 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

PARA PARTICIPAR DO SORTEIO  
 
PRÉ-REQUISITO  
 
Profissionais farmacêuticos inscritos no CRF/MG.  
 
SELEÇÃO  
 
 

→ Serão sorteadas 2 (duas) bolsas de 50% para o evento, conforme vagas cedidas pela organização.  
→ O candidato ao sorteio deverá fazer a inscrição na área de acesso restrito no site do CRF/MG.  
→ O sorteio da bolsa será feito no dia 26 de março através do site: https://www.random.org/ entre os 

farmacêuticos que se inscreveram para o evento.  
→ O CRF/MG entrará em contato através do email e divulgará o nome dos farmacêuticos sorteados, que 

terão 24 horas para confirmar a participação no evento, caso contrário será feito um novo sorteio.  
 
PARTICIPAÇÃO E PROCEDIMENTO DE INSCRIÇÃO  
 

→ As inscrições serão iniciadas no dia 21 de março às 12h00 e terão fim no dia 26 de março às 
12h00;  

→ A participação no sorteio se dará mediante inscrição prévia exclusivamente na área restrita do 
site www.crfmg.org.br. É só seguir a opção:  

 

“EVENTOS  EVENTOS DISPONÍVEIS  SORTEIO DE BOLSA – PÓS-GRADUAÇÃO EM "ASSUNTOS REGULATÓRIOS"  

 
→ Preencha os campos necessários e clique em SALVAR.  

 
Obs.:  
 

→ A inscrição só será validada após a leitura, preenchimento e concordância de todos os critérios 
apresentados;  

→ Até o encerramento das inscrições o candidato visualizará o status como (Aguardando análise 
do Setor de Capacitação)  

→ No ícone do curso, na área restrita, está disponível a opção para cancelamento da inscrição. 
 
Todos os comunicados serão postados na área restrita ou encaminhados por email, sendo de 
responsabilidade do inscrito fazer o acompanhamento da informações.  
Qualquer erro ou dúvida deve ser enviada por e-mail para: capacifar@crfmg.org.br  
 
Sobre o curso: 

 
• Data de início das aulas: 6 de abril 
• Local: Av. Getúlio Vargas, 286 - Loja 6 - Funcionários. Belo Horizonte/MG 
• Contato para inscrições: Rosimeire Pereira - (31) 3889-5885 | (31) 98497-8971 (WhatsApp) 


