
Convite: Mantenedores

Invista em conhecimento e inovação
Ciências Farmacêuticas do Brasil



Descrição / Objetivo:Descrição / Objetivos:Institucional:

A Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil – ACFB / 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 ACFB/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 de Ciências Farmacêuticas do Brasil –ACFB/ANF 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 ACFB/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 
de Ciências Farmacêuticas do Brasil / Academia Nacional de 
Farmácia, a qual está orientada para a disseminação do 
conhecimento dos assuntos de Inovação Farmacêutica em seus 
diferentes 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 ACFB/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 ACFB/ANF. 



Descrição / Objetivo:Descrição / Objetivos:Registro na História:



Descrição / Objetivo:Descrição / Objetivos:Registros na História:

Download - https://api.abdi.com.br//file-manager/upload/files/low_res_abdi_livro.pdf

https://api.abdi.com.br/file-manager/upload/files/low_res_abdi_livro.pdf


Público Alvo:
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.

Programas:
Serão realizados durante o ano, Simpósios, Conferências, Oficinas, e 
Webinars exclusivos em ciências farmacêuticas.

2021 - Plataforma Educacional



Plataforma Educacional: Histórico

2018
21 Eventos

2.313 Participantes

2016
16 Eventos

1.332 Participantes

2017
18 Eventos

1.396 Participantes

2019
18 Eventos

1.325 Participantes

11.859 - Participantes
Clique nos banners para acessar os respectivos Relatórios de Atividades 

2020
70 Eventos

5.493 Participantes

http://cienciasfarmaceuticas.org.br/wp-content/uploads/2019/01/ACFB-ANF-RELAT%C3%93RIO-DE-ATIVIDADES-2018-ATUALIZADO-1.pdf
http://www.academiafarmacia.org.br/atividades2016.pdf
http://cienciasfarmaceuticas.org.br/pdf/atividades2017.pdf
http://cienciasfarmaceuticas.org.br/pdf/ACFB_RELATORIO_ATIVIDADES_2019.pdf
http://cienciasfarmaceuticas.org.br/wp-content/uploads/2021/01/ACFB-ANF-RELAT%C3%93RIO-DE-ATIVIDADES-2020.pdf


Plataforma Educacional - 2020



PARCERIA BIODIVERSIDADE + INOVAÇÃO 

(P>B+I)

2019
18 Eventos

1.325
Participantes

Objetivo:

A iniciativa da Parceria pela Biodiversidade + Inovação (P>B+i) tem por objetivo converter o potencial da 

biodiversidade em ganhos financeiros e bem estar social, de forma sustentável, por meio da articulação 

entre atores das diversas cadeias de valor, coordenando ações, estimulando o estabelecimento de 

parcerias e ajudando na solução de potenciais conflitos de interesse e controvérsias.

Estrutura do Projeto:

Coordenação dos Trabalhos:

Como ponto de partida, a P>B+i será coordenada pelos Acadêmicos Titulares da ACFB/ANF: Henry  

Suzuki, Lauro D. Moretto e Marco Antônio Stephano.

Cobertura Geográfica: A P>B+i é um projeto nacional, com expectativa de expansão internacional.

Custeio:

O projeto terá início com base no trabalho voluntário da equipe coordenadora da P>B+i, bem como de 

outros colaboradores voluntários. Futuramente, é previsto o aporte de recursos financeiros por terceiros, 

na forma de projetos conjuntos, convênios, subvenções e auxílios oficiais, doações, etc.



2021 – I PRÊMIO DE INOVAÇÃO 

EM CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS 

2019
18 Eventos

1.325
Participantes

OBJETIVO:

incentivar, reconhecer a criatividade e homenagear publicamente os mais destacados pesquisadores e empresas 
que investem no desenvolvimento e lançamento de novos produtos, processos, métodos e serviços para o segmento 
farmacêutico.

CRONOGRAMA 
Em breve disponível no site: www.cienciasfarmaceuticas.org.br

MOTIVAÇÃO PARA PARTICIPAR

A participação no “PRÊMIO SINDUSFARMA DE INOVAÇÃO EM CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS” possibilita ao concorrente
acesso a alguns benefícios pessoais e institucionais, tais como:

• ser reconhecido pela comunidade do segmento farmacêutico e hospitalar como inovador;

• ter seu produto, processo, método, artigo ou serviço divulgado para a sociedade e reconhecido pelos
instituidores do Prêmio;

• ter a possibilidade de divulgação de sua inovação nas diferentes formas de mídia especializada;

• ter a possibilidade de receber mentoria ou coaching de acadêmicos do quadro associativo da ACFB/ANF bem
como de associados do SINDUSFARMA, em relação ao seu trabalho;

• receber o troféu “de Inovação em Ciências Farmacêuticas” e certificado da Academia de Ciências do
Brasil/Academia Nacional de Farmácia;

http://www.cienciasfarmaceuticas.org.br/


Em 18 de junho de 2020, em solenidade oficial, foi assinado o Adendo ao Acordo de Colaboração entre Farmacéuticos Sin

Fronteras – España – FSFE (Clique aqui e acesse o Acordo na íntegra) e a Academia de Ciências Farmacêuticas do 

Brasil/Academia Nacional de Farmácia – ACFB/ANF que instituiu o Capítulo Farmacêuticos Sem Fronteiras – Brasil CFSFBr, 

que compartilha a missão da Organização espanhola:

“Prestar assistência farmacêutica a todas as populações que sofrem as conseqüências da pobreza em sua própria saúde”

Participaram da solenidade dirigentes da FSFE, e da ACFB/ANF além de representantes de várias organizações brasileiras, 

espanholas e ibero-americanas.

O CFSFBr funcionará como uma extensão de FSFE com o objetivo de desenvolver, inicialmente, um programa educacional 

para a capacitação e qualificação de voluntários brasileiros. Concomitantemente serão desenvolvidas atividades para a 

captação de adesão de instituições de ensino, entidades profissionais – industriais – e comerciais, bem como empresas 

para apoiar o capítulo recém-instituído.

O CFSFBr será coordenado por uma junta diretiva de 6 (seis) dirigentes, sendo 3 (três) da FSFE (Ana Quilez, Ángel Acisclo

Huélamo Villanueva e Antonio M Rabasco Álvarez) e 3 (três) da ACFB/ANF (Acácio Alves de Souza Lima Filho, Lauro 

Domingos Moretto e Henry Jun Suzuki).

Na referida solenidade, dirigentes de instituições de países ibero americanos acordaram declarar 18 de junho de 2020 

como dia de instituição da Red Iberoamericana de Farmacéuticos Sin Fronteras / Rede Ibero Americana de Farmacêuticos 

Sem Fronteiras.

http://cienciasfarmaceuticas.org.br/wp-content/uploads/2020/06/ACORDO_FSFE-ACFB_Portugu%C3%AAs_Espanhol_JUNHO2020_18062020-firmado.pdf
https://youtu.be/cEhULLD6ti8


Descrição / Objetivo:Descrição / Objetivos:Retrospectiva - Solenidades Comemorativas
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76º Aniversário

77º Aniversário 75º Aniversário

82º Aniversário82º Aniversário 81º Aniversário 

Assembleia Legislativa do Estado de SP Câmara Municipal de SP

Clique aqui e assista na íntegra Clique aqui e veja na íntegra

https://www.youtube.com/watch?v=GfAAn-BX-ek
http://cienciasfarmaceuticas.org.br/notice/retrospectiva-solenidade-comemorativa-81o-aniversario-da-acfb-anf-realizada-no-salao-nobre-da-camara-municipal-de-sao-paulo/


Descrição / Objetivo:Descrição / Objetivos:Retrospectiva - Solenidades Comemorativas
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76º Aniversário

Clique aqui e assista na íntegra

75º Aniversário
82º Aniversário82º Aniversário 81º Aniversário 

Solenidade Comemorativa Virtual 

83. Aniversário da ACFB/ANF

https://youtu.be/hm2o9jr4_TU


Descrição / Objetivo:Descrição / Objetivos:Retrospectiva – Posses - 2020 

76º Aniversário

77º Aniversário 75º Aniversário

82º Aniversário82º Aniversário 



“Láurea João Florentino Meira de Vasconcellos 
de Inovação Farmacêutica”

Criada pela Diretoria da ACFB em 2016, a Láurea é outorgada pela Academia de
Ciências Farmacêuticas do Brasil, durante as Oficinas Estaduais de Inovação
Farmacêutica & Propriedade Intelectual, aos profissionais que, reconhecidamente, se
destacaram em atividades de prestação de serviços, produção científica, disseminação
do conhecimento e empreendedorismo na área das Ciências Farmacêuticas e Afins.

* Eventos realizados através do Protocolo de Cooperação 
Técnica com o Conselho Federal de Farmácia, em parceria 
com os Conselhos Regionais dos Estados.



Exposição - Logomarca

Certificados:

Agradecimentos públicos:Programa:



Contribuição - Mantenedores:

Valores de contribuições mensais: 

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.



Mantenedores Atuais:



Apoiadores Institucionais atuais:



Contato:


