
 

 

SEMANA DO FARMACÊUTICO NO VALE DO AÇO  |   Empreendedorismo 

PALESTRA: Empreendedorismo Farmacêutico: case de sucesso 

Em comemoração ao dia do farmacêutico e com a parceria da Associação dos Farmacêuticos do Vale do Aço – 
AFVA, promovemos um evento que pretende ressaltar a importância do empreendedorismo farmacêutico e 
demonstrar os caminhos de sucesso da profissão. 

Após a palestra de abertura acontecerá a solenidade de diplomação da Diretoria da AFVA - Gestão 2020/2023 e 
encerramento com Coofee Break. 

Você Farmacêutico, sua família e amigos são nossos convidados! 

 
PALESTRANTE: Farmª Jackeline Alecrim 

 

Farmacêutica Especialista em Cosmetologia Avançada e Produtos Naturais.  É 
cientista e atua no desenvolvimento e  posicionamento digital de cosméticos 

inovadores, consultoria científica e empreendedorismo estratégico, tornando-se uma 
empreendedora de sucesso no ramo da beleza através dá Magic Science Brasil que 

alcançou a incrível marca de estar presente em todos os estados brasileiros e mais de 
11 países. 

 

 

O EVENTO 

 

Data 
27/01/2020  

Horário 
19h às 21h  

Duração 
2 horas  

Nº de Vagas 

100 

 

Cidade: Ipatinga/MG  |  Local: Auditório Mauricio de Andrade Guerra 

Endereço: R. Uberlândia, 331, Centro. 

 

PÚBLICO ALVO 

Profissionais farmacêuticos e estudantes de farmácia de Minas Gerais. 

 

 
INSCRIÇÕES 

De 14 a 27 de janeiro exclusivamente pela área do farmacêutico/estudante no site do CRF/MG. 

Para informações e inscrição CLIQUE AQUI 

 

 

 

 

https://www.crfmg.org.br/site/Servicos/Capacitacoes


 

 

AÇÃO SOLIDÁRIA 

Em todas as capacitações do CRF/MG buscamos beneficiar diferentes entidades que precisam da nossa 
contribuição. 

Para o evento estaremos recolhendo 1 lata de leite em pó. 

Farmacêutico: sua solidariedade é também uma forma de cuidado! 

 
IMPORTANTE 

O certificado digital estará disponível na sua área de acesso restrito em até 30 dias após o encerramento do evento. 

É imprescindível assinar a lista de presença. 

Evite seu bloqueio. Caso não possa comparecer cancele sua participação com antecedência. 

Dúvidas para: capacitacao@crfmg.org.br 

APOIO 

                                          Associação dos Farmacêuticos do Vale do Aço – AFVA 

                                         www.farmaceuticosafva.com.br 

 

 

www.farmaceuticosafva.com.br

