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Rua Alvorada nº 1280 - Vila Olímpia 
 

Investimento 

   

R$ 760,00 
 R$ 1520,00 

 

CLIQUE AQUI E FAÇA SUA INSCRIÇÃO 

 

Objetivos 

Este Fórum tem por objetivo reunir, ordenar e disseminar os conhecimentos sobre as espécies e 

variedades botânicas de Cannabis que produzem canabidiol - CBD até a produção e uso de 

medicamentos com este princípio ativo. 

Público Alvo 

Os conhecimentos sobre as propriedades farmacológicas do CBD e suas aplicações terapêuticas têm sido 

amplamente divulgados por profissionais e expostos em debates sem a efetiva participação de cientistas 

e de entidades representativas das classes médicas e farmacêuticas.  

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSePirqxwTJAOsLLiI9pqqx5iQ1AUo76c-yMTBVdHNhVI47QDA/closedform


Este Fórum se destina a profissionais do setor industrial farmacêutico que inclui médicos, farmacêuticos 

e de outras formações científicas, com vistas a atualizá-los em relação aos mais recentes conhecimentos 

relacionados com o CBD. 

 

  



Palestrantes  
Margarete A. Kishi  
Diretora e Sócio Fundadora da HGSM Consultoria Regulatória. Professora da graduação e pós 
graduação do curso de Farmácia da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Professora da pós 
graduação em Homeopatia e Fitoterapia do Instituto Homeopático e das Práticas Integrativas – 
IHPI. Conselheira Federal – SP. Possui graduação em Ciências Farmacêuticas pela Universidade 
Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (1986). Especialista em Homeopatia (USP- 1990).  
 
Euclides Lara Cardozo Jr.  
Graduação em Farmácia e Bioquímica - Universidade Estadual de Ponta Grossa (1986), 
graduação em Agronomia - Universidade Federal de Lavras (1994), mestrado em Produtos 
Naturais e Sintéticos Bioativos - Universidade Federal da Paraíba (1998), doutorado em 
Agronomia - Produção Vegetal - Universidade Estadual de Maringá (2006), MBA em Gestão 
Estratégica de Tecnologia e Inovação - Universidade Tecnológica Federal do Paraná (2010) e pós-
doutorado no Institut National de la Recherche Agronomique - Clermont Ferrand - França (2013). 
Atualmente é Membro Efetivo do Grupo de Trabalho de Fitoterapia do Conselho Federal de 
Farmácia e da Comissão de Práticas Integrativas do Conselho Regional de Farmácia do Paraná.  
 
Bronislaw Polakiewicz  
Possui graduação em Ciências Farmacêuticas pela Universidade de São Paulo (1975), mestrado 
em Tecnologia Bioquímico-Farmacêutica pela Universidade de São Paulo (1990), e doutorado 
em Tecnologia Bioquímico-Farmacêutica pela Universidade de São Paulo (1994).Em 1976 e 1977 
cursou a Pós-Graduação no INSTITUTO de FISICAda USP. Atualmente é professor Doutor 2 da 
Universidade de São Paulo. Desenvolveu vários projetos em síntese de fármacos em Industrias 
Nacionais e Multinacionais e desde 1980, e vem prosseguindo nestas atividades na Universidade 
de São Paulo desde 1986.  
 
Francisney Nascimento  
Farmacêutico e Mestre em Farmacologia pela Universidade Federal de Santa Catarina. Doutor 
em Farmacologia da Dor pela Universidade Federal de Santa Catarina e pela Dalhousie University 
de Halifax, Canadá. Pós-doutorado em Neurofarmacologia da Dor realizado entre 2012 e 2014 
no The Alan Edwards Centre for Research on Pain da Universidade McGill, Montreal, Canadá. 
Tem experiência na área de Farmacologia e Neurociências, com ênfase em Farmacologia da Dor, 
do Parkinson e de Canabinoides publicando artigos em periódicos internacionais nos seguintes 
temas: fibras aferentes primárias, modelo animais de dor neuropática, atividade analgésica e 
anti-inflamatória de plantas medicinais em modelos animais e efeitos terapêuticos clínicos de 
canabinoides.  
 
Edemilson Cardoso da Conceição  
Graduado em Farmácia pela Faculdade de Farmácia da UFG. Mestrado, Doutorado e Pós 
Doutorado em Ciências Farmacêuticas pela Universidade de São Paulo. Professor Titular na 
Faculdade de Farmácia da UFG. Bolsista de Produtividade em Desenvolvimento Tecnológico e 
Extensão Inovadora do CNPq, desde 2012. Possui experiência nas áreas de Farmácia e 
Desenvolvimento de Produtos, atuando principalmente nos seguintes temas: a) PD&I de 
Bioprodutos; b) Operações unitárias aplicadas na padronização de matérias-primas de origem 
vegetal, sintética e biotecnológica; c) Tecnologias Fitofarmacêutica e Fitocosmética.  
 

  



Gilberto De Nucci  
Possui graduação em Medicina pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto Universidade de 
São Paulo (1981) e em Chimica e Tecnologia Farmaceutiche na Faculdade de Farmácia da 
Universidade Federico ll (2010, Nápoles, Itália) e doutorado (PhD) em Farmacologia pelo Royal 
College of Surgeons of England (Universidade de Londres, 1986). É membro titular da Academia 
Nacional de Medicina desde 2003, Academia Nacional de Farmácia desde 2009, Academia 
Brasileira de Ciências (seção Ciências Biomédicas) desde 2011 e Associação Brasileira de 
Cardiologia Translacional (ABCT) desde 2018.  
 
Wellington Briques  
Formado em MEDICINA pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto – USP , em 1986, iniciou 
cedo na carreira desenvolvendo novos medicamentos na indústria farmacêutica e de 
biotecnologia. Especializações em Medicina Farmacêutica pela UNIFESP e em Medicina Chinesa 
– Acupuntura pelo Instituto de Ortopedia e Traumatologia da Faculdade de Medicina da USP, 
além de inúmeros cursos e anos de estudos em ozonioterapia, termografia clínica, longevidade 
humana e cannabis medicinal. 
 
Marcelo De Vitta Grecco  
Co-fundador da The Green Hub e CEC – Centro de Excelência Canabinóide, , é formado em 
administração de empresas em Boston – USA. Com mais de 20 anos de experiencia nas áreas de 
marketing e desenvolvimento de novos negócios, atuou em empresas multinacionais fortune 
500 como Leggett & Platt e RTC Industries. Nos últimos anos vem atuando como consultor em 
projetos de marketing, transformação digital e open innovation para o mercado da saúde.  
 
João Paulo Silvério Perfeito  
Possui graduação em Ciências Farmacêuticas pela Universidade de Brasília (2006) com 

habilitação em Farmácia Clínica e Industrial, especialização em Gestão Industrial Farmacêutica 

pelas Faculdades Oswaldo Cruz (2009) e em Vigilância Sanitária pela Fundação Oswaldo Cruz 

(2010) e mestrado em Ciências da Saúde pela Universidade de Brasília (2012). É Especialista em 

Regulação e Vigilância Sanitária da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), membro do 

Comitê Técnico Temático de Gases Medicinais da Farmacopeia Brasileira, secretário da Câmara 

Técnica de Fitoterápicos da Anvisa e coordenador da área de registro de medicamentos 

específicos, notificados e gases medicinais. Tem experiência na área de Farmácia, com ênfase 

em regulação de fitoterápicos, medicamentos e fitoquímica. em seu currículo Lattes os termos 

mais freqüentes na contextualização da produção científica e tecnológica são: medicamentos 

fitoterápicos, regulação de medicamentos, Anvisa e fitoquímica. 

 

Organização:  

Diretoria de Assuntos Regulatórios Sindusfarma 

Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil 



 

 

Estacionamentos Conveniados 

• Adonis - Rua Caetano Velasco, s/nº 

• Estapar - Rua Alvorada, 1289 

• The World Hotels - Rua Gomes de Carvalho, 1005 

• Vag Park - Rua Casa do Ator, 975 

• Yard Estacionamento - Rua Casa do Ator, 927 

Maiores informações: (11) 3897-9779 / 3046-9292 

Informações gerais:   

Jessica Neto 

Regulatorios@sindusfarma.org.br 

 

 

Local do curso/evento:  Inscrições somente online: 

Auditório Sindusfarma  www.sindusfarma.org.br 

 

Rua Alvorada nº 1.280, Vila Olímpia 
São Paulo SP, CEP 04550-004 

 

 
   
 

Aviso/Advertência 

O Sindusfarma é uma entidade que preza pelas boas práticas associativas, respeita e se submete ao ordenamento 

jurídico vigente, especialmente aos ditames da lei nº 12.529, de 30 de novembro de 2011 – Lei de Defesa da 

Concorrência. 

Todas as nossas reuniões têm como objeto principal a resolução de problemas comuns de nossos associados, com 

o trabalho voltado ao desenvolvimento e fortalecimento do ramo industrial farmacêutico. 

Esta reunião não incluirá em sua pauta qualquer item que possa representar prática anticoncorrencial, ficando 
imediatamente vedada qualquer manifestação que possa ferir a Lei de Defesa da Concorrência. 
Assim, fica terminantemente proibida qualquer manifestação que possa, direta ou indiretamente:  
• Promover troca de informações comerciais sensíveis ou que possam ser consideradas como informações 
sensíveis, assim como: preços; margens operacionais e de lucros; níveis de produção; planos de marketing; 
estratégias de mercado; planos de crescimentos; políticas de descontos, custos, clientes.  
• Induzir comportamento uniforme de maneira a inibir a concorrência no mercado. 
• Levar a acordos que de alguma forma aumentem as barreiras à entrada no mercado ou excluam concorrentes 
de forma injustificada.  


