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PROPRIEDADE INTELECTUAL



Missão e Conflito de interesse

A Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil / 

Academia Nacional de Farmácia tem como missão e 

visão de futuro desenvolver atividades com objetivo de  

estimular a inovação no segmento farmacêutico do 

Brasil por meio de sua plataforma educacional.

As atividades que são desenvolvidas para seus 

Membros Mantenedores constituem parcerias dentro 

de nossa missão e visão de futuro.  



ACADEMIA DE CIÊNCIAS 

FARMACÊUTICAS DO BRASIL /
ACADEMIA NACIONAL DE FARMÁCIA

Em decorrência dos estímulos, incentivos

e modelos promovidos por Dom João VI,

no século XIX, os Farmacêuticos criaram

em 1916 a Associação Brasileira de

Farmacêuticos. Em 1924, surge o

Conselho Científico da Associação

Brasileira de Farmacêuticos que, a partir

de 13 de agosto de 1937 converte-se em

Academia Nacional de Farmácia, com

sede na Rua da Lapa, 120, Rio de

Janeiro.

Em 21 de abril de 2017 passa a ser

denominada Academia de Ciências

Farmacêuticas do Brasil.



Promover atividades que estimulem a inovação no segmento

farmacêutico e da propriedade intelectual, através de:

✓ Elaboração de programas educacionais que disseminem a cultura 

da inovação e da propriedade intelectual no segmento 

farmacêutico;

✓ Exposição e análise da legislação relacionada com a inovação 

farmacêutica;

✓ Programação de atividades que incentivem pesquisas científicas e 

tecnológicas em seus diferentes eixos temáticos;

✓ Estabelecimento de intercâmbio entre instituições que dispõem de 

recursos para pesquisas científicas e tecnológicas;

✓ Desenvolvimento de atividades que reconheçam  profissionais e 

viabilizem a integração entre Universidade x Empresas.   

Programas e atividades da 

Academia de Ciências Farmacêuticas do 

Brasil / Academia Nacional de Farmácia 



Cientistas, candidatos aos níveis hierárquicos 

superiores, Pós Graduandos 

Chefes  e  Supervisores, 

Professores, Orientadores 

Gerências: Mkt, Adm, 

Produção, RH, etc

Diretores 

CEO

Plataforma Educacional ACFB/ANF

Estrutura por Níveis Hierárquicos

Simpósios, 

Seminários, sobre 

inovação, 

tecnologias, RH, 

mercado, etc

Oficinas, 

seminários, 

palestras e  

cursos

Ciclo de 

Conferências, 

Simpósios 

nacionais e 

internacionais



O ciclo virtuoso 

Criação – Invenção - Inovação

✓ Criatividade é o produto do gênero humano, enquanto gerador de novas 

idéias, conceitos ou teorias;

✓ Invenção é um passo à frente à criatividade, no qual se delineia um 

produto, processo ou protótipo resultante da combinação de idéias em 

que uma, pelo menos, é inteiramente nova, ou em que o modo como 

essas idéias estão combinadas é totalmente novo, produto da 

criatividade;

✓ Inovação é a transformação de idéias e/ou utilização de invenções, de 

que resultam aplicações úteis conducentes a melhoramentos

Conceitos do ciclo virtuoso da inovação



O ciclo virtuoso 

Criação – Invenção - Inovação

Ciclo 
virtuoso

Inovação

CriaçãoInvenção

Revisão 

Projeto

Mercadologia



O ciclo virtuoso Criação-Invenção-Inovação 

e  

Empreendedorismo

Ciclo 
virtuoso

Inovação

Empreendedorismo

Criação 

Invenção

Empresas privadas

Start-ups

ICTs – privadas e públicas

NITs



Fonte: FIP

Ciências Farmacêuticas   

São aquelas que sustentam a

descoberta, o desenvolvimento, a

produção e o uso de medicamentos.

Ciências Farmacêuticas
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✓ Prêmio Inovação em Ciências 

Farmacêuticas

✓ II Oficina “Inovação Farmacêutica 

& Propriedade Intelectual”  

✓ Resgate da memória farmacêutica  

Projetos  
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