
     Proposta de Inscrição 
     Membro Mantenedor  



Descrição / Objetivo: 
 

Descrição / Objetivos:                  Institucional: 
                                             

A Academia Nacional de Farmácia – ANF é uma sociedade civil científica, de âmbito nacional, que 
tem como objetivos: estudar, debater, divulgar, educar e colaborar como órgão consultivo em 
atividades nacionais e internacionais, em tudo o que se relacione com as ciências farmacêuticas. 
 
Fundada em 13 de agosto de 1937, a ANF é uma das mais longevas sociedades científicas brasileiras 
na área farmacêutica. Nasceu do Conselho Científico da Associação Brasileira de Farmacêuticos. É 
composta de membros titulares que são cientistas farmacêuticos, médicos, odontologistas e outros 
de várias áreas do conhecimento. Também é composta por membros eméritos, honorários, 
correspondentes e mantenedores 
 
A Academia Nacional de Farmácia organiza e realiza Conferências e Simpósios para disseminar as 
mais recentes pesquisas que constituem as fronteiras das Ciências Farmacêuticas em seus diferentes 
eixos temáticos que incluem a educação, as ciências básicas e aplicadas, a tecnologia, a 
regulamentação e o acesso aos medicamentos. Estimula a vocação profissional através da  
participação em simpósios e congressos nacionais e internacionais. 
 
A ANF desenvolve Oficinas que tem por finalidade expor o estágio atual do conhecimento científico e 
tecnológico, com vistas ao processo de integração entre cientistas que atuam no ensino e pesquisas 
com os profissionais do segmento farmacêutico, que se dedicam à conversão desse conhecimento 
em produtos e serviços inovadores. 

 
 



Descrição / Objetivo: 
 

Descrição / Objetivos:      Benefícios  - Mantenedores: 

Os Membros Mantenedores contribuem com recursos para a 
realização das atividades da Plataforma Educacional da Academia 
Brasileira de Ciências Farmacêuticas/Academia Nacional de 
Farmácia, a qual está orientada para a disseminação do 
conhecimento dos assuntos de Inovação Farmacêutica em seus 
diferente segmentos e eixos temáticos. Além disso usufruem de:  

I - apoio na identificação e facilitação de contatos com  profissionais, instituições 
e empresas;  
II – divulgação como patrocinador/apoiador no material  promocional da 
ABCF/ANF;  
III - elaboração e auxílio na estruturação de material de  divulgação de inovações 
no campo das ciências farmacêuticas;  
IV - Cortesia de inscrição nos eventos da ABCF/ANF.  



Descrição / Objetivo: 
 

Descrição / Objetivos:  Registro na História – ANF - 80 anos 

Em 13 de Agosto de 2017, a Academia Nacional de Farmácia completará 80 anos de instituição e 
está programando uma Solenidade Comemorativa Pública e lançamento do Livro Histórico, no 
qual as empresas mantenedoras terão as logomarcas registradas na história. 
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Descrição / Objetivo: 
 

Descrição / Objetivos:           Eventos Técnicos - 2017 

Os Mantenedores terão as logomarcas inseridas na Plataforma Educacional da Academia 
Nacional de Farmácia. 
 
Estão previstos 08 eventos técnicos e 08 oficinas estaduais: Inovação Farmacêutica &  
Propriedade Intelectual. 
 
Em todas as divulgações, durante e pós os eventos serão mencionadas as empresas 
mantenedoras, serão realizados agradecimentos públicos. 
 
 
 
 
 
 



Descrição / Objetivo: 
 

Descrição / Objetivos:          Oficinas Estaduais - 2017 

 
 
 
 
 
 

Estão previstas as Oficinas:  
Inovação Farmacêutica & Propriedade Intelectual, nos Estados: 

 

Março: Porto Alegre 
 

Abril: Fortaleza 
 

Maio: Belém e Macapá 
 

Junho: Aracajú e Maceió 
 

Setembro: Recife e João Pessoa 
 

Outubro: São Paulo 
 
As datas serão informadas conforme acordo firmado com os Conselhos Regionais de Farmácia e Instituições Apoiadoras dos 
respectivos Estados 

 



 

 

Profissionais farmacêuticos, dirigentes e colaboradores de empresas 
do segmento farmacêutico, de órgãos de governo e de instituições 
acadêmicas, científicas e tecnológicas interessados em trabalhar de 
forma mais efetiva para desenvolver produtos e serviços, assim como 
promover o acesso a novos produtos, novas tecnologias e serviços. 

 

                             Público Alvo: 



Descrição / Objetivo: 
 

Descrição / Objetivos:           Eventos Técnicos - 2016 

Em 2016 a Plataforma Educacional foi um sucesso de público, foram realizados os eventos com os temas e datas 
relacionadas: 
 
02/12 - Simpósio - Embalagens primárias para injetáveis: serviços analíticos e tecnologias de processo de liofilização  
01/12- Simpósio - Desenvolvimento Tecnológico e Estabilidade de Fármacos e Medicamentos 
08/11 – Goiania - Oficina: Inovação Farmacêutica & Propriedade Intelectual 
27/10 – Rio de Janeiro - Oficina: Inovação Farmacêutica & Propriedade Intelectual 
10/10 – III Fórum de Ensaios Pré-Clínicos 
07/10 - Simpósio Inovação Farmacêutica ANF / SBMF  
09/09- Regulatory Innovations: FDA and ANVISA Compliance Trends 
12/08 - SOLENIDADE COMEMORATIVA DE 79º ANIVERSÁRIO DA ACADEMIA NACIONAL DE FARMÁCIA 
09/08 – Brasília -Inovação Farmacêutica & Propriedade Intelectual 
23/08 – Minas Gerais - Oficina: Inovação Farmacêutica & Propriedade Intelectual 
31/08-  Seminário eficácia e segurança de farmácos e medicamentos  
28/07 -  Conferência "Farmácia Clínica & Prescrição Farmacêutica" 
18/05 - Prática Clínica Farmacêutica em Farmácias e Drogarias: Seu Impacto no Uso de Medicamentos e na Indústria 
Farmacêutica 
11/05 – I Simpósio FCE-ANF de Inovação Farmacêutica 
25/04 -  CONFERÊNCIA EXECUTIVA - PROGRAMAS NACIONAIS E ESTADUAIS DE FOMENTO À INOVAÇÃO EM SAÚDE  
31/03 -  São Paulo - Oficina: Inovação Farmacêutica & Propriedade Intelectual 
17 e 18/03 - CONFERÊNCIA: O NOVO MARCO LEGAL DA INOVAÇÃO: Desafios e oportunidades 



Descrição / Objetivo: 
 

Descrição / Objetivos:           Eventos Técnicos - 2016 



Descrição / Objetivo: 
 

Descrição / Objetivos: 

• Evento com 06 horas de duração tem como objetivo aproximar atores regionais e 
disseminar conhecimentos sobre as mais diversas oportunidades para inovação no 
segmento  farmacêutico, dentro de um contexto histórico e com vistas ao futuro. 
Também tem como objetivo disseminar conhecimentos sobre propriedade 
intelectual, especialmente sobre o uso de patentes e informações tecnológicas em 
projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação, assim como temas essenciais 
para a efetiva tradução de ciência em desenvolvimento tecnológico, econômico e 
social.  

 
• Ao final das atividades expositivas e interativas, a Academia Nacional de Farmácia 

distingue com a outorga da “Láurea João Florentino Meira de Vasconcellos de 
Inovação Farmacêutica” expressivas personalidades das ciências farmacêuticas, 
que sejam consideradas lideranças regionais no campo da inovação.  

 

Oficinas Estaduais: Inovação Farmacêutica 
&  Propriedade Intelectual 
 



• 08h30-09h00 - Credenciamento 
• 09h00-09h15 - Abertura 
• 09h15-09h30 – Apresentação da Academia Nacional de Farmácia  
• 09h30-10h30 -  O Círculo Virtuoso da Inovação Farmacêutica 
• 10h30-11h00 – Outorga da “Láurea João Florentino Meira de Vasconcellos de Inovação    
                Farmacêutica” a profissionais que reconhecidamente tenham se destacado 
                em atividades de prestação de serviços, produção científica, disseminação do 
                conhecimento e empreendedorismo em ciências farmacêuticas e afins. 
• 11h00 – 11h15 - Intervalo 
• 11h15-12h30 - A Propriedade Intelectual no contexto farmacêutico, com destaque as 
                patentes. 
• 12h30-14h00 - Intervalo 
• 14h00-15h15 - Uso estratégico de patentes e informações patentárias 
• 15h15 -15h30 - Intervalo 
• 15h30-17h00 - Fontes, ferramentas e sistemas de busca e análise de informações, com foco 
                na área farmacêutica. Exemplo de caso: roteiro para análise preliminar de 
                cenário, para o desenvolvimento de combinação de dose fixa de fármacos 
• 17h00 -17h30 – Encerramento. 

 
 

                             Programa / Conteúdo: 

Oficinas Estaduais: Inovação Farmacêutica & Propriedade Intelectual 
 



                             Ministrante: 

Prof. Henry J. Suzuki - Farmacêutico-Bioquímico, formado em 1993 pela Faculdade de 
Ciências Farmacêuticas da Universidade de São Paulo. Pós-Graduado em Administração de 
Empresas pela Escola Superior de Propaganda e Marketing. Desenvolveu atividades 
profissionais em cargos técnicos e de gerência de 1993 a 2002 no Laboratório Libbs 
Farmacêutica. Em 2002, fundou a Axonal Consultoria Tecnológica. No período de 2005 a 
2009 acumulou a função de Diretor Técnico da Incrementha PD&I (joint venture entre 
Biolab e Eurofarma para pesquisa, desenvolvimento e inovação). Inventor, com mais de 
uma dezena pedidos de patentes e desenhos industriais. Ministrou perto de uma centena 
de minicursos e workshops sobre inovação, propriedade intelectual e informações 
tecnológicas. Atualmente, além de dirigir a Axonal e atuar em diversos programas de 
capacitação, é consultor colaborador da Innovallyst LLC (Estados Unidos) e da Questel 
Consulting (França). Membro Titular da Cadeira nº 2 da Academia Nacional de Farmácia 
desde 2014. 

Oficinas Estaduais: Inovação Farmacêutica & Propriedade Intelectual 
 



                             Ministrante: 

Prof. Dr. Lauro D. Moretto -  Farmacêutico-Bioquímico, formado em 1963 pela Faculdade de 
Ciências Farmacêuticas da Universidade de São Paulo.  Atuou como docente na referida faculdade 
no período de 1964 a 2008, tendo sido  docente das disciplinas Química Analítica Quantitativa, 
Tecnologia Químico-Farmacêutica e Supervisão da Produção. Mestre em Tecnologia Químico-
Farmacêutica  e Doutor em Ciências dos Alimentos, também pela FCF-USP. Desenvolveu atividades 
profissionais em cargos técnicos e de direção  de 1961 a 1992 em indústrias farmacêuticas:  
Johnson & Johnson do Brasil, Instituto de Angeli do Brasil e Boehringer Ingelheim Brasil. Atuou 
como Vice-Presidente Executivo do Sindusfarma –  Sindicato da Indústria de Produtos 
Farmacêuticos no Estado de São Paulo no período de  1992 a 2014. É autor de mais de 50 livros e 
dezenas artigos científicos e de divulgação sobre assuntos de gestão  e de temas da regulamentação 
sanitária. Atuou como membro da CTNBio - Comissão Técnica  Nacional de Biossegurança do 
Ministério da Ciência e Tecnologia, como Conselheiro do CNS - Conselho Nacional de Saúde do  
Ministério da Saúde e do CONCEA - Conselho Nacional do Controle da Experimentação Animal do 
Ministério de Ciência e Tecnologia. Atuou como membro da Comissão Permanente da Farmacopeia 
Brasileira da Secretaria de Vigilância  Sanitária do Ministério da Saúde e atualmente é membro do 
Conselho Deliberativo da Farmacopeia Brasileira da ANVISA - Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária do Ministério da Saúde. Atualmente é assessor do Sindusfarma  para assuntos 
regulatórios e educacionais. Atual Presidente da Academia Nacional de Farmácia,  
da qual é Membro Titular da Cadeira nº 4 desde 2004. 
 

Oficinas Estaduais: Inovação Farmacêutica & Propriedade Intelectual 
 



 

 

 

As Inscrições são gratuitas aos participantes, limitadas ao número de vagas e seleção 
preliminar pela comissão organizadora. 

 

 

 

A Oficina está planejada para ser realizada em capitais de Estados 2017. Calendário e 
endereços exatos serão definidos com base na parceria com entidades associativas e 
patrocinadores do projeto. 

 

                             Datas / Locais / Inscrições: 

Inscrições 

Datas / Locais 

Oficinas Estaduais: Inovação Farmacêutica & Propriedade Intelectual 
 



Benefícios aos Mantenedores: 

 
 
Benefícios: 

Ampliar o compromisso educacional e social nos diversos Estados; 
Aproximação com Entidades, Instituições, Conselhos Regionais, 
Universidades, Faculdades do Setor da Saúde; 
Reconhecimento público na disseminação do tema Inovação 
Farmacêutica nos diferentes Estados. 

 
Contrapartida: 

Inserção de logotipo: convites, programa, matérias, artigos, site   

 



           Exposição - Logomarca 

Certificados: 

Agradecimentos públicos: Programa: 



Contribuição - Mantenedores: 

Os valores de contribuições mensal são:  
 

Prata - R$ 1.000,00 
Ouro - R$ 2.000,00  

Diamante - R$ 4.000,00 
 
Benefícios: 
I - apoio na identificação e facilitação de contatos com profissionais, instituições e empresas; 
II – divulgação como patrocinador/apoiador no material promocional; 
III - elaboração e auxílio na estruturação de material de divulgação de inovações no campo 
das ciências farmacêuticas; 
IV – 02 cortesias em eventos organizados pela ANF. 
 

Contrapartida: 
Inserção de logotipo em todas os eventos: convites, programa, matérias, artigos, site. 

 



                             Apoio Institucional: 



Mantenedores: 



                             Contato: 


