
 

 

Marcas Farmacêuticas e a RDC Anvisa nº 59 

Entenda os principais pontos da nova Resolução da ANVISA - RDC n⁰ 59/2014 - sobre Nomes de 

Medicamentos.  

Palestrante: Dra. Deborah Portilho 

Advogada especializada em Marcas, com foco na solução de disputas na área farmacêutica; Professora da 

pós-graduação (LL.M.) em Direito Corporativo do IBMEC/RJ e sócia-diretora da D.Portilho Consultoria & 

Treinamento em Propriedade Intelectual. É membro do Conselho Consultivo e de Ética da ABAPI, membro 

da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual (ABPI) e do “Pharmaceutical Trade Mark Group” 

(PTMG) e integra a Comissão de Propriedade Industrial e Pirataria – CPIP da OAB/RJ. 

PATROCINADORES 

 

 

 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

Dados pessoais 

Nome:  ___________________________________________________________________________ ______________ 
Endereço:  ____________________________________________________________________________ _______________ 
Cep: _____________________________  Cidade:  ______________________________  UF:  ______ ______________ 

Data de nascimento:     ___/___/___         Sexo:  (   ) Fem.  (   ) Masc.   RG nº _________________________  
Profissão:  _______________________________________________  API Nº  __________________ ______________ 
Tel.:  _____________________________  E-mail:  ________________________________________ ______________ 

Dados comerciais 
Empresa: __________________________________________________________________________________________ 
Endereço: ________________________________________________________________________________________ 

Cep: _____________________________  Cidade:  ______________________________  UF:  ______ ______________ 
Tel.:  _____________________________  E-mail:  ________________________________________ ______________ 

Valor por Palestra:  

Associado da ABAPI               R$ 60,00   (   ) 
Funcionário de associados da ABAPI               R$ 85,00   (   ) 

Associado da ABPI e ASPI e funcionários               R$ 115,00 (   ) 
Estudantes Universitários (graduação ou pós-graduação)  R$ 70,00   (   ) 

Não associado                                                            R$ 150,00  (   ) 

Rio de Janeiro, ___ de _______________  de 2014. 

 

Assinatura 

 

A inscrição poderá ser feita por e-mail (abapi@abapi.org.br) ou pelo fax (21) 2224-5378/5942 (Ficha de inscrição 
assinada e o comprovante de depósito). O pagamento deverá ser efetuado através de depósito bancário, no Banco 
Santander (0033), agência 3451, conta corrente n° 130005509, em nome da ABAPI - Associação Brasileira dos Agentes da 

Propriedade Industrial (CNPJ 29.508.132/0001-00). 



Não há reservas de vagas e a matrícula só será efetivada mediante o pagamento da taxa de inscrição. Os funcionários de 
associados ABAPI, ABPI e ASPI, gozarão do desconto concedido, desde que apresentem declaração da empresa 
associada ou do associado pessoa física, declarando esta condição. 

 
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES: 

 
A palestra será transmitida por vídeo-conferência para a sede da ABPI/SP, a Alameda dos Maracatins, nº 

1217, Cj 608, 6º andar – Moema, São paulo, SP 

 
Antes de efetuar o depósito bancário, o candidato deverá consultar a disponibilidade de vagas. Em caso de desistência, 

não haverá devolução dos valores já pagos e nem créditos para futuros cursos/palestras oferecidos pela ABAPI.
 


