


O CONGRESSO

 O IV Congresso de Farmácia Comunitária, que congrega nesta oportunidade 
a IV Jornada de Análises Clínicas/SBAC, I Simpósio de Farmácia Hospitalar/
SBRAFH, o I Simpósio de Farmácia da Universidade Federal de Sergipe/UFS, o 
Encontro do Setor Varejista Farmacêutico e o IV EXPOFAR serão realizados em 
Aracaju, no Centro de Convenções, entre os dias 30 de abril e 02 de maio de 2015. 
Durante estes 3 dias, profissionais que militam nas áreas das Ciências Farmacêuticas, 
acadêmicos e empresários de áreas afins terão a oportunidade ímpar de participar de 
Cursos, Conferências e Mesas Redondas sobre as questões primordiais e atualizadas 
dos respectivos segmentos.



OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Promover o debate dos assuntos atuais mais discutidos na área das Ciências 
Farmacêuticas; 

• Capacitar os farmacêuticos para a prestação de serviços de atenção primária à 
saúde; 

• Promover discussões por meio da apresentação de experiências existosas, 
desenvolvidos no cenário farmacêutico brasileiro; 

• Capacitar e atualizar os profissionais na área hospitalar e clínica;



OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Promover o alinhamento de interesses entre proprietários e gestores de empresas 
farmacêuticas, comprovando que ética, lucro e saúde coexistem em harmonia; 

• Fortalecer a realização dos serviços farmacêuticos nas farmácias comunitárias 
e laboratórios de análises clínicas, garantindo um direito do cliente/paciente; 

• Atualizar os congressistas através de novos trabalhos científicos no âmbito das 
Ciências Farmacêuticas.



PÚBLICO ALVO 

NOS TRÊS DIAS DE CONGRESSO, ESPERAMOS UM PÚBLICO DE 800 
PARTICIPANTES, ENTRE CONGRESSISTAS, EXPOSITORES, PALESTRANTES 
E VISITANTES.

• Farmacêuticos dos mais diversos segmentos da profissão: 
 • Farmácia Comunitária (Pública/Privada) e Farmácia Magistral;
 • Laboratórios de Análises Clínicas (Público/Privado);
 • Farmácia Hospitalar.



• Gestores de Conselhos, Sindicatos e Associações de Classes; 

• Profissionais dos Órgãos Reguladores, como a Anvisa; 

• Empresários e demais profissionais que atuam no setor farmacêutico (Indústrias, 
distribuidoras de medicamentos e cosméticos), etc. 



PLANO DE DIVULGAÇÃO

A divulgação do evento será feita por meio de cartazes, folders, banners, envio 
de e-mail para as instituições parceiras, comunicação direta nas universidades e 
publicações em revistas do setor farmacêutico.

As Regionais da SBFC, SBAC, SBRAFH e os Conselhos Regionais, serão convidados a 
contribuir com a divulgação maciça em suas regiões.

Todas as informações do evento estarão disponíveis no site da SBFC no endereço 
www.sbfc.org.br e no site do evento: www.cfac2015.com.br 



INSCRIÇÕES PARA CONGRESSOS

          
    
     

    ATÉ 31 DE MARÇO                   R$ 60,00                                   R$ 120,00

     ATÉ 27 DE ABRIL                    R$ 75,00                                   R$ 150,00                 

     NO LOCAL                              R$ 100,00                                 R$ 200,00

ACADÊMICOS DE GRADUAÇÃO, SÓCIOS 
ATIVOS, TÉCNICOS DA ÁREA DE SAÚDE E 
ENCONTRO DO SETOR VAREJISTA

FARMACÊUTICOS E PROFISSIONAIS DA 
ÁREA DE SAÚDE



CURSOS PRÉ-CONGRESSO

          
    
  ATÉ 30 DE ABRIL          R$ 40,00              R$ 80,00
     

     OBS.: PARA A INSCRIÇÃO NOS CURSOS FAZ-SE NECESSÁRIA INSCRIÇÃO NO CONGRESSO

4 HORAS   8 HORAS



FEIRA DE EXPOSIÇÃO

          
    
    

                ATÉ 23 DE ABRIL                                              R$ 250,00    

                NO LOCAL                                                        R$ 300,00                                                              

                ATÉ 23 DE ABRIL                                              R$ 600,00    

                NO LOCAL                                                        R$ 700,00                   

STAND BÁSICO DE 3/2 OU 6M², COM PISO EM CARPETE, PAREDES, TS DUPLA FACE BRANCO, COM 2,2M DE ALTURA EM 
ALUMÍNIOS, 2 SPOTS DE ILUMINAÇÃO, 1 TOMADA, NOME DO STAND EM RECORTE PRETO NA TESTEIRA

PERÍODO DE VENDA

STAND

BALCÃO

PREÇO POR M²



PLANTA BAIXA

EM CONSTRUÇÃO



CONTRAPARTIDA/INVESTIMENTO

WORKSHOPS 

As empresas poderão reservar espaços para a realização de workshops durante o 
evento.

Investimento: R$ 200,00 hora/aula

Tema e palestrante por conta do patrocinador, que deverá submeter o Tema para 
apreciação da Comissão Organizadora do Evento. 



CONTRAPARTIDA/INVESTIMENTO

PATROCINADOR OURO 

• 01 Stand 12m² no local do evento;

• Inserção da logomarca em todos os materiais de divulgação do evento (redes 
sociais, site, mala direta, banner, cartazes, folders, programação final, convite, 
etc.); 

• Inserção da logomarca ou citação do nome da empresa em anúncios veiculados 
na mídia;

• Colocação de material promocional nas pastas do evento (confecção de material 
de responsabilidade do patrocinador);



CONTRAPARTIDA / INVESTIMENTO

• Citações durante o roteiro do evento; 

• Fornecimento de 15 inscrições para acesso e participação durante o Congresso. 

 OURO: R$ 8.000,00 (Oito mil reais)



CONTRAPARTIDA/INVESTIMENTO

PATROCINADOR PRATA 

• 01 Stand 9m² no local do evento;

• Inserção da logomarca em todos materiais de divulgação do evento (redes 
sociais, site, mala direta e banner); 

• Inserção da logomarca ou citação do nome da empresa em anúncios veiculados 
na mídia;



• Colocação de material promocional nas pastas do evento (confecção de material 
de responsabilidade do patrocinador);

• Citações durante o roteiro do evento; 

• Fornecimento de 10 inscrições para acesso e participação durante o Congresso. 

 PRATA: R$ 5.000,00 (Cinco mil reais)



CONTRAPARTIDA/INVESTIMENTO

PATROCINADOR BRONZE

• 01 Stand 6m² no local do evento; 

• Inserção da logomarca nos seguintes materiais de divulgação do evento (redes 
sociais, site, mala direta, banner); 

• Colocação de material promocional (confecção de material de responsabilidade 
do patrocinador) nas pastas do evento.



CONTRAPARTIDA/INVESTIMENTO

• Citações durante o roteiro do evento; 

• Fornecimento de 5 inscrições para acesso e participação durante o Congresso. 

 BRONZE: R$ 3.000,00 (Três mil reais) 



COLOCAÇÃO DE MATERIAL NAS PASTAS

• Valor do investimento: R$ 500,00

• Quantidade de pessoas: 800

• Número ilimitado de empresas

•    A empresa patrocinadora enviará a organização do congresso uma peça do 
seu material pronto (folder, panfleto...) a ser inserido na pasta de todos os 
congressistas.



CONTATO

Sociedade Brasileira de Farmácia Comunitária 

(79) 9932-7772 ou (75) 9184-4819 (whatsapp) 

cfac2015@hotmail.com | www.cfac2015.com.br


