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ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE 1 

CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS – ABCF, REALIZADA DURANTE O 4th 2 

BRAZILIAN CONGRESS ON PHARMACEUTICAL SCIENCE EM SÃO PAULO, 3 

SP. 4 

CNPJ n°. 07.878.112/0001-99 5 

 6 

Aos sete dias do mês de setembro de dois mil e dezoito, às dezessete horas e 7 

trinta minutos, em segunda chamada, atendendo a convocação divulgada por e-8 

mail pela presidência da ABCF, reuniram-se no Auditório 01 do Centro 9 

Fecomércio de Eventos, São Paulo, SP, localizado na Rua Dr. Plínio Barreto, 10 

285, São Paulo, SP, durante o 4th Brazilian Congress on Pharmaceutical 11 

Sciences, a Diretoria e os associados da ABCF. Para a coordenação da reunião 12 

foi composta a seguinte mesa: Profa. Dra. Teresa Dalla Costa - Presidente, Prof. 13 

Dr. Flavio da Silva Emery – Vice-Presidente, Sandra H P Farsky - Primeira 14 

Secretária. PAUTA: 1. BOAS VINDAS; 2. ORDEM DO DIA: a) aprovação da 15 

pauta; b) aprovação da ata da Assembleia Geral de 2017; c) aprovação do 16 

balancete financeiro de 2017; d) eleição da diretoria da ABCF e  dos Conselho 17 

Consultivo e Fiscal para o mandato de 2019-2020; e) comunicações da 18 

Presidência; f) indicação do local para a realização do V Congresso da ABCF, 19 

em 2020; g) palavra dos associados da ABCF. BOAS VINDAS: Dando início à 20 

Assembleia, a Profa. Teresa Dalla Costa, Presidente da ABCF, agradeceu a 21 

presença de todos e prosseguiu à ordem do dia. 2. ORDEM DO DIA: a) a pauta 22 

da reunião foi aprovada por unanimidade; b) a ata da reunião da ABCF realizada 23 

no 11th International Congress of Pharmaceutical Sciences (CIFARP) em 24 

Ribeirão Preto, 2017, foi aprovada por unanimidade; c) o Prof. Leonardo Pereira 25 

prestou esclarecimentos sobre as contas bancárias da ABCF – uma da 26 

Associação e uma para cada Congresso – ABCF e CIFARP – e mostrou a 27 

movimentação de cada uma delas; reforçou que a ABCF tem muitos sócios 28 

inadimplentes, o que resulta em baixa arrecadação e este é fator limitante para 29 

as ações da ABCF; a ABCF conta atualmente com: sócio profissionais 30 

adimplentes: 96; sócio pós-graduando adimplentes:35; sócios colaboradores: 31 

......; foram arrecadados R$17.000,00 no ano de 2017 em pagamento de 32 

anuidade; ressaltou que a ABCF respeita os valores remanescentes dos 33 
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congressos para que estes sejam empregados na etapa inicial da organização 34 

do Congresso seguinte; comentou que a ABCF incentivou os encontros regionais 35 

em 2017, com R$1.000,00 para cada um deles. Findo a apresentação do Prof. 36 

Leonardo, a  Profa Teresa Dalla Costa comentou que o balancete foi aprovado 37 

pelo conselho fiscal, composto pelos Professores Mauro Silveira de Castro, 38 

Armando da Silva Cunha Junior, e Jackson Roberto G. Da Silva Almeida. O Prof. 39 

Sócrates Egito pediu a palavra e solicitou que a ABCF seja mais incisiva na 40 

cobrança da anuidade durante todo o ano, inclusive implementando a cobrança 41 

por cartão de crédito. A Profa Teresa Dalla Costa explicou que o uso de cartão 42 

de crédito não é possível, mas que todas as facilidades para pagamento on line 43 

estão disponíveis durante todo o ano. O Prof. Leonardo forneceu maiores 44 

explicações sobre as taxas bancarias, que inviabilizam o emprego de boletos 45 

para cobrança da anuidade. O balancete foi aprovado por unanimidade. d) 46 

Chapa candidata a Diretoria: Presidente: Prof. Flavio Emery; Vice-Presidente: 47 

Profa Sandra Farsky; Primeiro Secretário: Prof. Ricardo Marreto; Segundo 48 

Secretário: Profa. Andrea Diniz; Primeiro Tesoureiro: Prof. Leonardo Pereira; 49 

Segundo Tesoureiro: Prof. Alexandre Macedo. Chapa candidata ao Conselho 50 

Consultivo: Profa. Maira Pitta; Profa.Tania Bressolin; Prof. Favero Paula; Profa. 51 

Denise Brentan; Profa. Raquel Brant; Prof. Ivan D’Almeida; Chapa candidata ao 52 

Conselho Fiscal: como membros titulares Prof. Armando da Silva Cunha Junior, 53 

Prof. Jackson Roberto G. Da Silva Almeida, Profa Lilian Bernardes, e como 54 

membros suplentes Prof. Lucindo Quintas, Profa. Luciana Lopes, Profa. Daniela 55 

Trentin. Todas as chapas foram eleitas por unanimidade. e)  Prof. Favero Paula, 56 

Presidente do Conselho Consultivo fez o relato do reunião realizada no dia 57 

anterior a esta assembleia. Esclareceu que o Conselho se reúne fisicamente 58 

uma vez ao ano durante os Congressos da CIFARP e ABCF e 2 ou 3 vezes ao 59 

ano via Skype. O Conselho Consultivo teve várias ideias, no entanto a restrição 60 

orçamentária e de infraestrutura da ABCF coibiu a realização de muitas delas. 61 

Assim, foram priorizados: 1) maior divulgação da ABCF, solicitando a divulgação 62 

da mesma pelos sócios em eventos regionais, e divulgação do logo da ABCF 63 

nestes eventos.  Ressaltou a preocupação com a falta de representantes da 64 

ABCF na região Norte; 2) solicitação da  inserção de afiliação da ABCF nos e-65 

mails pessoais de cada associado, o que foi atendido parcialmente; 3) a 66 
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proposição da realização de Webnairs, que não foi possível pela incapacidade 67 

de disponibilização das mesmas pela internet; 4) a proposição da inserção da 68 

lista de mini currículos dos associados em inglês e português no site da ABCF, 69 

também não realizada pela falta de infra-estrutura na alimentação da lista. O 70 

Prof. Flavio Emery parabenizou as ações do Conselho Consultivo e 71 

complementou as declarações do Prof. Fávero enfatizando que o Webinar e a 72 

lista dos mini currículos são objetivos de ações da nova diretoria. Profa Teresa 73 

Della Costa fez os seguintes relatos das atividades da ABCF em 2018: 1) 74 

relembrou que devemos fazer o vídeo sobre a história da ABCF, já programado 75 

anteriormente; 2) que a ABCF apoiou 2 encontros regionais – UNIVALI e Natal - 76 

que teviveram a participação do Prof. João Luiz Callegari e que haverá um 77 

terceiro evento em Mato Grosso do Sul, também com participação do Prof. 78 

Callegari; 4) atividade da ABCF dentro da Programação Científica da Sociedade 79 

Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC; julho de 2018, Alagoas), com a 80 

Coordenação da Profa. Nereide Magalhães, com tema Nanotecnologia 81 

Farmacêutica – Avanços Científicos e Soberania Brasileira, na qual teve a 82 

participação dos Profs. Henrique Marcelino e Adriano Antunes Araújo.  Segundo 83 

relato do Prof. Henrique o evento teve muito sucesso de público; 5) lançamento 84 

da proposta Pro-Farma, parceria ABCF e Editora Pan Americana (Artmed), no 85 

Programa de Atualização em Educação Continuada do tipo Ensino a Distância -  86 

em Assistência Farmacêutica, Farmácia Clínica e Cuidado Farmacêutico. A 87 

proposta é da elaboração de 4 volumes por ano,  sendo aplicado exame final, e 88 

a aprovação neste confere o título de Educação Continuada. A ABCF indica os 89 

organizadores dos capítulos e, assim, controla a qualidade do produto oferecido 90 

ao profissional em assistência. A Profa Mareni Farias, Prof. Mauro Castro e Prof. 91 

Leonardo Pereira foram os organizadores do volume divulgado neste momento. 92 

A Profa Mareni  fez esclarecimentos da condução do trabalho realizado voltado 93 

ao profissional da farmácia pública, privada e hospitalar e salienta que a 94 

participação da ABCF na proposta confere credibilidade e controle da qualidade 95 

científica; 6) O fórum de Coordenadores da pós-graduação em Farmácia passa 96 

a ser comissão especial da ABCF a partir de 08 de setembro de 2018.  O 97 

regimento do Fórum que havia sido discutido na CIFARP de 2017 está coerente 98 

com o estatuto da ABCF, segundo análise jurídica; 6) Houve a busca de 99 



                                Associação Brasileira de Ciências Farmacêuticas - ABCF  
Av. Nossa Senhora da Assunção, 773  

05359-001 - Vila Butantã – São Paulo – SP 

 

4 
 

 

parcerias internacionais para a ABCF. Foi tentada a parceria com a FIPE mas o 100 

valor solicitado para ser membro nesta Federação é muito alto. No entanto,  as 101 

Profas Adriana Polhmann e Silvia Guterres apresentaram a ABCF à  European 102 

Federation of Pharmaceutical Sciences, e estes entraram em contato para uma 103 

possível parceria científica  em 2019; 7) quanto ao 4th  Brazilian Congress on 104 

Pharmaceutical Sciences, houve 478 inscritos, sendo 418 pagantes – 16 105 

palestrantes internacionais  e 44 nacionais;  426 resumos aceitos, sendo este o 106 

maior número de resumos aceitos nos Congressos da ABCF e estes já estão 107 

publicados on line na página do evento em uma edição especial do Brazilian 108 

Journal of Pharmaceutical Sciences; 50 avaliadores de resumos e 43 resumos 109 

de posters; 34 trabalhos indicados para concorrer ao ABCF Young Investigator 110 

Award,  destes 21 estavam dentro dos critérios exigidos, os quais foram 111 

avaliados por uma Comissão Especial composta pelas Profas. Mareni Farias, 112 

Adriana Polhmann e pelo Professor João Paulo.  A Profa Teresa agradeceu a 113 

todos os membros das Comissões que participaram da Organização do 114 

Congresso. Em seguida, Profa Sandra Farsky fez um resumo das ações para 115 

organização do Congresso e ressaltou todo o esforço da Comissão 116 

Organizadora para divulgar o Congresso na cidade e no estado de São Paulo, 117 

junto as Universidades Privadas e ao CRF. Estas não foram bem sucedidas, mas 118 

os auxílios às Agências de Fomento foram aprovadas, com apoio da FAPESP, 119 

CNPq e CAPES. Assim, junto com as inscrições, todo o congresso foi pago e a 120 

estimativa de saldo é de cerca de R$50.000,00 que será empregado para o início 121 

do próximo  Congresso. A Profa Teresa ressaltou a dificuldade de angariar 122 

fundos para organização de eventos atualmente, e que optamos empregar o 123 

dinheiro acarretar para organizar um congresso de alto nível científico e com a 124 

presença  total dos inscritos.  O Prof. Armando comentou que a dificuldade 125 

financeira dos programas de Pós-graduação possa ter dificultado a inscrição de 126 

estudantes e parabenizou a Comissão Organizadora pela alta qualidade do 127 

Evento.  Prof. Moacir da UFPE sugeriu que seja criado o ABCF Jovem para 128 

aproximar  os jovens da Associação. f) a Profa Teresa relembrou que a região 129 

Centro Oeste já foi levantada como sede do próximo evento em 2020, e que 130 

Mato Grosso do Sul foi consultada em nome da Profa Denise Brentan e um 131 

análise da região mostrou que não há Centro de Eventos adequados para 132 
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realização do Congresso. Foi recebida uma  proposta da direção da Faculdade 133 

de Ciências Farmacêuticas da Universidade Federal de Goiás para organização 134 

do Evento, com coordenação do  Prof. Ricardo Barreto, a foi aprovada por 135 

unanimidade e, assim, o próximo Congresso será em Goiânia. g) O Prof. 136 

Callegari elogiou a qualidade do evento e parabenizou as comissões 137 

organizadoras e a diretoria da ABCF; a Profa Maria José Gianini exaltou a 138 

qualidade do trabalho realizado para trazer um evento de qualidade para 139 

estabelecer as colaborações que fortalecem a ABCF e sugeriu a implementação 140 

as Comissões Regiões para facilitar a capilaridade da Associação; ainda 141 

ressaltou a importância da ABCF no momento de dificuldades para a Ciência no 142 

Brasil; Prof Dulcinéia Saes Parra Abdalla ressaltou o grande problema financeiro 143 

que passa o CNPq e sugeriu a busca de fontes de recursos alternativos para a 144 

ciência; Profa Maria José ressaltou que as agências nos apoiaram na 145 

organização do Evento mostrando que as Ciências Farmacêuticas tem se 146 

fortalecido no cenário da ciência; a Profa Silvia Guterres reitera o problema 147 

financeiro das agências já mencionados e que a CAPES também passa por um 148 

momento de muita dificuldade; A Profa Teresa ressaltou o número expressivo de 149 

associados presentes na Assembléia, o que mostra o fortalecimento da ABCF e 150 

agradeceu o as comissões da área de Farmácia nas agências de fomento que, 151 

indubitavelmente, foi fundamental para concessão dos valores concedidos; a 152 

Profa Tania Bressolin sugeriu que o evento de 2022 seja em São Paulo e que 153 

seja repensado a possibilidade de São Paulo ser um ponto de realização do 154 

Congresso a cada quatro anos, uma vez que é um local mais central; A Profa 155 

Teresa sugeriu que este ponto levantado pela Profa Tania seja discutido no 156 

Congresso da CIFARP de 2019. Nada mais havendo a ser tratado, às 19 horas 157 

e trinta minutos, a Prof. Teresa Dalla Costa agradeceu a presença de todos e 158 

declarou encerrada a Reunião. E, para constar eu, Sandra Farsky, lavrei a 159 

presente Ata que será assinada pelo Presidente e por mim. 160 

 161 
 162 

 163 

 164 
 165 

 166 
Teresa Dalla Costa    Sandra Farsky 167 
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