
 

A União Independente de Farmacêuticos e Acadêmicos de Farmácia do Piauí, por meio da 

comissão organizadora do II CONFARPI, seguindo as prerrogativas descritas no ítem 01/2016, 

seus aditivos e retificações que estabelecem este evento de nível nacional, vem certificar que: 

JOSEANA MARTINS  SOARES  RODRIGUES  LEITÃO, participou com assiduidade e 

compromisso das atividades relacionadas à  participação como/em Coordenadora  do  curso  de  

Farmácia  da Associação de Ensino Superior do Piaui - AESPI no II Congresso Nacional 

Acadêmico-Profissional de Farmácia no Piauí , que ocorreu durante os dias: 16,17,18 e 19 de 

Novembro de 2016. 

             Teresina-PI 19/11/2016 

 

Para verificar a autenticidade deste certificado acesse: http://autenticidade.uifarpi.com.br/ e informe o código: (217141 ) 
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A União Independente de Farmacêuticos e Acadêmicos de Farmácia do Piauí, por meio da 

comissão organizadora do II CONFARPI, seguindo as prerrogativas descritas no ítem 01/2016, 

seus aditivos e retificações que estabelecem este evento de nível nacional, vem certificar que: 

CHARLLYTON LUIS SENA DA COSTA, participou com assiduidade e compromisso das 

atividades relacionadas à  participação como/em Coordenador do curso de Farmácia  na 

Faculdade Santo Agostinho  -  FSA no II Congresso Nacional Acadêmico-Profissional de 

Farmácia no Piauí , que ocorreu durante os dias: 16,17,18 e 19 de Novembro de 2016. 

             Teresina-PI 19/11/2016 

 

Para verificar a autenticidade deste certificado acesse: http://autenticidade.uifarpi.com.br/ e informe o código: (217142 ) 
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A União Independente de Farmacêuticos e Acadêmicos de Farmácia do Piauí, por meio da 

comissão organizadora do II CONFARPI, seguindo as prerrogativas descritas no ítem 01/2016, 

seus aditivos e retificações que estabelecem este evento de nível nacional, vem certificar que: 

JEORGIO  LEÃO  DE  ARAÚJO, participou com assiduidade e compromisso das atividades 

relacionadas à  participação como/em Coordenador  do  curso  de  Farmácia  da  Faculdade  

DEVRY- Facid no II Congresso Nacional Acadêmico-Profissional de Farmácia no Piauí , que 

ocorreu durante os dias: 16,17,18 e 19 de Novembro de 2016. 

             Teresina-PI 19/11/2016 
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A União Independente de Farmacêuticos e Acadêmicos de Farmácia do Piauí, por meio da 

comissão organizadora do II CONFARPI, seguindo as prerrogativas descritas no ítem 01/2016, 

seus aditivos e retificações que estabelecem este evento de nível nacional, vem certificar que: 

MARIA  QUEIROGA, participou com assiduidade e compromisso das atividades relacionadas 

à  participação como/em Coordenadora  do  curso  de  Farmácia  na  Faculdade  Maurício  de  

Nassau Teresina no II Congresso Nacional Acadêmico-Profissional de Farmácia no Piauí , que 

ocorreu durante os dias: 16,17,18 e 19 de Novembro de 2016. 

             Teresina-PI 19/11/2016 
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A União Independente de Farmacêuticos e Acadêmicos de Farmácia do Piauí, por meio da 

comissão organizadora do II CONFARPI, seguindo as prerrogativas descritas no ítem 01/2016, 

seus aditivos e retificações que estabelecem este evento de nível nacional, vem certificar que: 

MÔNICA  DO  AMARAL  SILVA, participou com assiduidade e compromisso das atividades 

relacionadas à  participação como/em Coordenadora do  curso de Farmácia Christus Faculdade 

do Piauí - CHRISFAPI no II Congresso Nacional Acadêmico-Profissional de Farmácia no Piauí 

, que ocorreu durante os dias: 16,17,18 e 19 de Novembro de 2016. 

             Teresina-PI 19/11/2016 
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A União Independente de Farmacêuticos e Acadêmicos de Farmácia do Piauí, por meio da 

comissão organizadora do II CONFARPI, seguindo as prerrogativas descritas no ítem 01/2016, 

seus aditivos e retificações que estabelecem este evento de nível nacional, vem certificar que: 

JOSÉ LOPES PEREIRA JÚNIOR, participou com assiduidade e compromisso das atividades 

relacionadas à  participação como/em Representante do curso de Farmácia da da Faculdade de 

Educação de Bacabal - FEBAC no II Congresso Nacional Acadêmico-Profissional de Farmácia 

no Piauí , que ocorreu durante os dias: 16,17,18 e 19 de Novembro de 2016. 

             Teresina-PI 19/11/2016 
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A União Independente de Farmacêuticos e Acadêmicos de Farmácia do Piauí, por meio da 

comissão organizadora do II CONFARPI, seguindo as prerrogativas descritas no ítem 01/2016, 

seus aditivos e retificações que estabelecem este evento de nível nacional, vem certificar que: 

JOSÉ VILMORE SILVA LOPES JÚNIOR, participou com assiduidade e compromisso das 

atividades relacionadas à  participação como/em MEMBRO DA ASSOCIÇÃO DE 

FARMACÊUTICOS DE PAISES DA LINGUA PORTUGUESA no II Congresso Nacional 

Acadêmico-Profissional de Farmácia no Piauí , que ocorreu durante os dias: 16,17,18 e 19 de 

Novembro de 2016. 

             Teresina-PI 19/11/2016 
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A União Independente de Farmacêuticos e Acadêmicos de Farmácia do Piauí, por meio da 

comissão organizadora do II CONFARPI, seguindo as prerrogativas descritas no ítem 01/2016, 

seus aditivos e retificações que estabelecem este evento de nível nacional, vem certificar que: 

LUIZ JOSÉ DE OLIVEIRA JÚNIOR, participou com assiduidade e compromisso das 

atividades relacionadas à  participação como/em SECRETARIO GERAL DO CONSELHO 

REGIONAL DE FARMACIA - CRF no II Congresso Nacional Acadêmico-Profissional de 

Farmácia no Piauí , que ocorreu durante os dias: 16,17,18 e 19 de Novembro de 2016. 

             Teresina-PI 19/11/2016 
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A União Independente de Farmacêuticos e Acadêmicos de Farmácia do Piauí, por meio da 

comissão organizadora do II CONFARPI, seguindo as prerrogativas descritas no ítem 01/2016, 

seus aditivos e retificações que estabelecem este evento de nível nacional, vem certificar que: 

MAYARA LADEIRA COÊLHO, participou com assiduidade e compromisso das atividades 

relacionadas à  participação como/em DIRETORA GERAL DO CONFARPI no II Congresso 

Nacional Acadêmico-Profissional de Farmácia no Piauí , que ocorreu durante os dias: 16,17,18 

e 19 de Novembro de 2016. 

             Teresina-PI 19/11/2016 
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A União Independente de Farmacêuticos e Acadêmicos de Farmácia do Piauí, por meio da 

comissão organizadora do II CONFARPI, seguindo as prerrogativas descritas no ítem 01/2016, 

seus aditivos e retificações que estabelecem este evento de nível nacional, vem certificar que: 

ULISSES NOGUEIRA AGUIAR, participou com assiduidade e compromisso das atividades 

relacionadas à  participação como/em SECRETÁRIO GERAL DO SINFARPI no II Congresso 

Nacional Acadêmico-Profissional de Farmácia no Piauí , que ocorreu durante os dias: 16,17,18 

e 19 de Novembro de 2016. 

             Teresina-PI 19/11/2016 
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A União Independente de Farmacêuticos e Acadêmicos de Farmácia do Piauí, por meio da 

comissão organizadora do II CONFARPI, seguindo as prerrogativas descritas no ítem 01/2016, 

seus aditivos e retificações que estabelecem este evento de nível nacional, vem certificar que: 

OSVALDO BOMFIM DE CARVALHO, participou com assiduidade e compromisso das 

atividades relacionadas à  participação como/em CONSELHERO FEDERAL no II Congresso 

Nacional Acadêmico-Profissional de Farmácia no Piauí , que ocorreu durante os dias: 16,17,18 

e 19 de Novembro de 2016. 

             Teresina-PI 19/11/2016 
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A União Independente de Farmacêuticos e Acadêmicos de Farmácia do Piauí, por meio da 

comissão organizadora do II CONFARPI, seguindo as prerrogativas descritas no ítem 01/2016, 

seus aditivos e retificações que estabelecem este evento de nível nacional, vem certificar que: 

MANOEL PINHEIRO LUCIO NETO, participou com assiduidade e compromisso das 

atividades relacionadas à  participação como/em VICE DIRETOR CONFARPI no II Congresso 

Nacional Acadêmico-Profissional de Farmácia no Piauí , que ocorreu durante os dias: 16,17,18 

e 19 de Novembro de 2016. 

             Teresina-PI 19/11/2016 
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A União Independente de Farmacêuticos e Acadêmicos de Farmácia do Piauí, por meio da 

comissão organizadora do II CONFARPI, seguindo as prerrogativas descritas no ítem 01/2016, 

seus aditivos e retificações que estabelecem este evento de nível nacional, vem certificar que: 

ANNA ERIKA PINHEIRO DA SILVA, participou com assiduidade e compromisso das 

atividades relacionadas à  participação como/em VICE PRESIDENTE DA UIFAPI no II 

Congresso Nacional Acadêmico-Profissional de Farmácia no Piauí , que ocorreu durante os dias: 

16,17,18 e 19 de Novembro de 2016. 

             Teresina-PI 19/11/2016 
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A União Independente de Farmacêuticos e Acadêmicos de Farmácia do Piauí, por meio da 

comissão organizadora do II CONFARPI, seguindo as prerrogativas descritas no ítem 01/2016, 

seus aditivos e retificações que estabelecem este evento de nível nacional, vem certificar que: 

ADRIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA, participou com assiduidade e compromisso das 

atividades relacionadas à  participação como/em PRESIDENTE DO JOFAR no II Congresso 

Nacional Acadêmico-Profissional de Farmácia no Piauí , que ocorreu durante os dias: 16,17,18 

e 19 de Novembro de 2016. 

             Teresina-PI 19/11/2016 
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A União Independente de Farmacêuticos e Acadêmicos de Farmácia do Piauí, por meio da 

comissão organizadora do II CONFARPI, seguindo as prerrogativas descritas no ítem 01/2016, 

seus aditivos e retificações que estabelecem este evento de nível nacional, vem certificar que: 

Dra. Fernanda Manzini, participou com assiduidade e compromisso das atividades 

relacionadas à  participação como/em Palestra: "Farmacêutico no SUS: Promovendo a 

assistência farmacêutica na lógica da integralidade do cuidado." no II Congresso Nacional 

Acadêmico-Profissional de Farmácia no Piauí , que ocorreu durante os dias: 16,17,18 e 19 de 

Novembro de 2016. 

             Teresina-PI 19/11/2016 
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A União Independente de Farmacêuticos e Acadêmicos de Farmácia do Piauí, por meio da 

comissão organizadora do II CONFARPI, seguindo as prerrogativas descritas no ítem 01/2016, 

seus aditivos e retificações que estabelecem este evento de nível nacional, vem certificar que: 

Dr. Fernando Bacelar, participou com assiduidade e compromisso das atividades relacionadas 

à  participação como/em Palestra: "Porque o CFF regularizou a prescrição farmacêutica no 

Brasil." no II Congresso Nacional Acadêmico-Profissional de Farmácia no Piauí , que ocorreu 

durante os dias: 16,17,18 e 19 de Novembro de 2016. 

             Teresina-PI 19/11/2016 

 

Para verificar a autenticidade deste certificado acesse: http://autenticidade.uifarpi.com.br/ e informe o código: (217156 ) 

http://autenticidade.uifarpi.com.br/


 

A União Independente de Farmacêuticos e Acadêmicos de Farmácia do Piauí, por meio da 

comissão organizadora do II CONFARPI, seguindo as prerrogativas descritas no ítem 01/2016, 

seus aditivos e retificações que estabelecem este evento de nível nacional, vem certificar que: 

Dr. Sandro Jorge Januário, participou com assiduidade e compromisso das atividades 

relacionadas à  participação como/em Palestrante do Minicurso: "Avaliação Laboratorial para 

acompanhamento Farmacoterapêutico." no II Congresso Nacional Acadêmico-Profissional de 

Farmácia no Piauí , que ocorreu durante os dias: 16,17,18 e 19 de Novembro de 2016. 

             Teresina-PI 19/11/2016 
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A União Independente de Farmacêuticos e Acadêmicos de Farmácia do Piauí, por meio da 

comissão organizadora do II CONFARPI, seguindo as prerrogativas descritas no ítem 01/2016, 

seus aditivos e retificações que estabelecem este evento de nível nacional, vem certificar que: 

Dra. Fernanda Manzini, participou com assiduidade e compromisso das atividades 

relacionadas à  participação como/em Palestrante do Minicurso: "Farmacêutica: Gestão da 

Assistência Farmacêutica no SUS." no II Congresso Nacional Acadêmico-Profissional de 

Farmácia no Piauí , que ocorreu durante os dias: 16,17,18 e 19 de Novembro de 2016. 

             Teresina-PI 19/11/2016 
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A União Independente de Farmacêuticos e Acadêmicos de Farmácia do Piauí, por meio da 

comissão organizadora do II CONFARPI, seguindo as prerrogativas descritas no ítem 01/2016, 

seus aditivos e retificações que estabelecem este evento de nível nacional, vem certificar que: 

Dr. Fernando Bacelar, participou com assiduidade e compromisso das atividades relacionadas 

à  participação como/em Palestrante do Minicurso: " Perfil do Laboratório Clínico em Medicina 

Espotiva, Endócrina, Estética e Nutróloga." no II Congresso Nacional Acadêmico-Profissional 

de Farmácia no Piauí , que ocorreu durante os dias: 16,17,18 e 19 de Novembro de 2016. 

             Teresina-PI 19/11/2016 
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A União Independente de Farmacêuticos e Acadêmicos de Farmácia do Piauí, por meio da 

comissão organizadora do II CONFARPI, seguindo as prerrogativas descritas no ítem 01/2016, 

seus aditivos e retificações que estabelecem este evento de nível nacional, vem certificar que: 

Dra. Renata Teresa Gonçalves Pereira, participou com assiduidade e compromisso das 

atividades relacionadas à  participação como/em Palestrante do Minicurso: "Serviços 

Farmacêuticos (Injetáveis)." no II Congresso Nacional Acadêmico-Profissional de Farmácia no 

Piauí , que ocorreu durante os dias: 16,17,18 e 19 de Novembro de 2016. 

             Teresina-PI 19/11/2016 
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A União Independente de Farmacêuticos e Acadêmicos de Farmácia do Piauí, por meio da 

comissão organizadora do II CONFARPI, seguindo as prerrogativas descritas no ítem 01/2016, 

seus aditivos e retificações que estabelecem este evento de nível nacional, vem certificar que: 

Dra. Jeamile Lima Bezerra, participou com assiduidade e compromisso das atividades 

relacionadas à  participação como/em Palestrante do Minicurso: "Acompanhamento 

Farmacoterapêutico de pacientes críticos." no II Congresso Nacional Acadêmico-Profissional de 

Farmácia no Piauí , que ocorreu durante os dias: 16,17,18 e 19 de Novembro de 2016. 

             Teresina-PI 19/11/2016 
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A União Independente de Farmacêuticos e Acadêmicos de Farmácia do Piauí, por meio da 

comissão organizadora do II CONFARPI, seguindo as prerrogativas descritas no ítem 01/2016, 

seus aditivos e retificações que estabelecem este evento de nível nacional, vem certificar que: 

Dr.  Jeorgio Leão Araujo, participou com assiduidade e compromisso das atividades 

relacionadas à  participação como/em Palestrante do Minicurso: "Manipulação de medicamentos 

estéreis em Hospital/Clínica (Teórico/Prático)." no II Congresso Nacional Acadêmico-

Profissional de Farmácia no Piauí , que ocorreu durante os dias: 16,17,18 e 19 de Novembro de 

2016. 

             Teresina-PI 19/11/2016 
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A União Independente de Farmacêuticos e Acadêmicos de Farmácia do Piauí, por meio da 

comissão organizadora do II CONFARPI, seguindo as prerrogativas descritas no ítem 01/2016, 

seus aditivos e retificações que estabelecem este evento de nível nacional, vem certificar que: 

Dra. Mayara Ladeira Coêlho, participou com assiduidade e compromisso das atividades 

relacionadas à  participação como/em Palestrante do Minicurso: "Práticas em Farmácia 

Hospitalar com simulação realística." no II Congresso Nacional Acadêmico-Profissional de 

Farmácia no Piauí , que ocorreu durante os dias: 16,17,18 e 19 de Novembro de 2016. 

             Teresina-PI 19/11/2016 
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A União Independente de Farmacêuticos e Acadêmicos de Farmácia do Piauí, por meio da 

comissão organizadora do II CONFARPI, seguindo as prerrogativas descritas no ítem 01/2016, 

seus aditivos e retificações que estabelecem este evento de nível nacional, vem certificar que: 

Dr. Paulo Pedro Nascimento, participou com assiduidade e compromisso das atividades 

relacionadas à  participação como/em Palestrante do Minicurso: " Investigação laboratorial dos 

distúrbios hemorrágicos." no II Congresso Nacional Acadêmico-Profissional de Farmácia no 

Piauí , que ocorreu durante os dias: 16,17,18 e 19 de Novembro de 2016. 

             Teresina-PI 19/11/2016 
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A União Independente de Farmacêuticos e Acadêmicos de Farmácia do Piauí, por meio da 

comissão organizadora do II CONFARPI, seguindo as prerrogativas descritas no ítem 01/2016, 

seus aditivos e retificações que estabelecem este evento de nível nacional, vem certificar que: 

Dr. Antonio Carlos Carvalho, participou com assiduidade e compromisso das atividades 

relacionadas à  participação como/em Palestrante do Minicurso: Hemoglobinopatia - Clínica e 

Diagnóstico. no II Congresso Nacional Acadêmico-Profissional de Farmácia no Piauí , que 

ocorreu durante os dias: 16,17,18 e 19 de Novembro de 2016. 

             Teresina-PI 19/11/2016 
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A União Independente de Farmacêuticos e Acadêmicos de Farmácia do Piauí, por meio da 

comissão organizadora do II CONFARPI, seguindo as prerrogativas descritas no ítem 01/2016, 

seus aditivos e retificações que estabelecem este evento de nível nacional, vem certificar que: 

Dra. Hilris Rocha e Silva, participou com assiduidade e compromisso das atividades 

relacionadas à  participação como/em Palestrante do Minicurso:Implantando a Farmácia clinica: 

ênfase na conciliação medicamentosa e validação da farmacoterapia. no II Congresso Nacional 

Acadêmico-Profissional de Farmácia no Piauí , que ocorreu durante os dias: 16,17,18 e 19 de 

Novembro de 2016. 
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A União Independente de Farmacêuticos e Acadêmicos de Farmácia do Piauí, por meio da 

comissão organizadora do II CONFARPI, seguindo as prerrogativas descritas no ítem 01/2016, 

seus aditivos e retificações que estabelecem este evento de nível nacional, vem certificar que: 

Dr. Manoel Pinheiro Lucio Neto, participou com assiduidade e compromisso das atividades 

relacionadas à  participação como/em Palestrante do Minicurso:Dispensação de medicamentos 

no contexto da seguraça ao paciente. no II Congresso Nacional Acadêmico-Profissional de 

Farmácia no Piauí , que ocorreu durante os dias: 16,17,18 e 19 de Novembro de 2016. 

             Teresina-PI 19/11/2016 
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A União Independente de Farmacêuticos e Acadêmicos de Farmácia do Piauí, por meio da 

comissão organizadora do II CONFARPI, seguindo as prerrogativas descritas no ítem 01/2016, 

seus aditivos e retificações que estabelecem este evento de nível nacional, vem certificar que: 

Dr. Alessandro Monteiro Carvalho, participou com assiduidade e compromisso das atividades 

relacionadas à  participação como/em Palestrante do Minicurso: "Cenario atual do papel do 

Farmacêutico na terapia oncologica." no II Congresso Nacional Acadêmico-Profissional de 

Farmácia no Piauí , que ocorreu durante os dias: 16,17,18 e 19 de Novembro de 2016. 

             Teresina-PI 19/11/2016 

 

Para verificar a autenticidade deste certificado acesse: http://autenticidade.uifarpi.com.br/ e informe o código: (217168 ) 
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A União Independente de Farmacêuticos e Acadêmicos de Farmácia do Piauí, por meio da 

comissão organizadora do II CONFARPI, seguindo as prerrogativas descritas no ítem 01/2016, 

seus aditivos e retificações que estabelecem este evento de nível nacional, vem certificar que: 

Dr. André Igor Oliveira Prado, participou com assiduidade e compromisso das atividades 

relacionadas à  participação como/em Palestrante do Minicurso: "Farmácia Hospitalar: um 

serviço de saúde." no II Congresso Nacional Acadêmico-Profissional de Farmácia no Piauí , que 

ocorreu durante os dias: 16,17,18 e 19 de Novembro de 2016. 

             Teresina-PI 19/11/2016 

 

Para verificar a autenticidade deste certificado acesse: http://autenticidade.uifarpi.com.br/ e informe o código: (217169 ) 
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A União Independente de Farmacêuticos e Acadêmicos de Farmácia do Piauí, por meio da 

comissão organizadora do II CONFARPI, seguindo as prerrogativas descritas no ítem 01/2016, 

seus aditivos e retificações que estabelecem este evento de nível nacional, vem certificar que: 

Dra. Thais Teles de Souza, participou com assiduidade e compromisso das atividades 

relacionadas à  participação como/em Palestrante do Minicurso: "Semiologia aplicada a 

Prescrição Farmacêutica." no II Congresso Nacional Acadêmico-Profissional de Farmácia no 

Piauí , que ocorreu durante os dias: 16,17,18 e 19 de Novembro de 2016. 

             Teresina-PI 19/11/2016 

 

Para verificar a autenticidade deste certificado acesse: http://autenticidade.uifarpi.com.br/ e informe o código: (217170 ) 
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A União Independente de Farmacêuticos e Acadêmicos de Farmácia do Piauí, por meio da 

comissão organizadora do II CONFARPI, seguindo as prerrogativas descritas no ítem 01/2016, 

seus aditivos e retificações que estabelecem este evento de nível nacional, vem certificar que: 

Dra. Renata Teresa Gonçalves Pereira, participou com assiduidade e compromisso das 

atividades relacionadas à  participação como/em Palestrante do Minicurso: "Estética." no II 

Congresso Nacional Acadêmico-Profissional de Farmácia no Piauí , que ocorreu durante os dias: 

16,17,18 e 19 de Novembro de 2016. 

             Teresina-PI 19/11/2016 
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A União Independente de Farmacêuticos e Acadêmicos de Farmácia do Piauí, por meio da 

comissão organizadora do II CONFARPI, seguindo as prerrogativas descritas no ítem 01/2016, 

seus aditivos e retificações que estabelecem este evento de nível nacional, vem certificar que: 

Dra. Alessandra Braga Ribeiro, participou com assiduidade e compromisso das atividades 

relacionadas à  participação como/em Palestrante do Minicurso: "Alimentos Funcionais / 

Nutracêutico com aplicação em estética" no II Congresso Nacional Acadêmico-Profissional de 

Farmácia no Piauí , que ocorreu durante os dias: 16,17,18 e 19 de Novembro de 2016. 

             Teresina-PI 19/11/2016 

 

Para verificar a autenticidade deste certificado acesse: http://autenticidade.uifarpi.com.br/ e informe o código: (217172 ) 
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A União Independente de Farmacêuticos e Acadêmicos de Farmácia do Piauí, por meio da 

comissão organizadora do II CONFARPI, seguindo as prerrogativas descritas no ítem 01/2016, 

seus aditivos e retificações que estabelecem este evento de nível nacional, vem certificar que: 

Dra. Maria Mendes, participou com assiduidade e compromisso das atividades relacionadas à  

participação como/em Palestrante do Minicurso: "Medicamentos estéreis utilizados na estética: 

Farmacologia e utilidades (Teórico/Prático)." no II Congresso Nacional Acadêmico-Profissional 

de Farmácia no Piauí , que ocorreu durante os dias: 16,17,18 e 19 de Novembro de 2016. 

             Teresina-PI 19/11/2016 

 

Para verificar a autenticidade deste certificado acesse: http://autenticidade.uifarpi.com.br/ e informe o código: (217173 ) 
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A União Independente de Farmacêuticos e Acadêmicos de Farmácia do Piauí, por meio da 

comissão organizadora do II CONFARPI, seguindo as prerrogativas descritas no ítem 01/2016, 

seus aditivos e retificações que estabelecem este evento de nível nacional, vem certificar que: 

Dr. Joubert Aires de Sousa, participou com assiduidade e compromisso das atividades 

relacionadas à  participação como/em Palestrante do Minicurso: "Farmacologia Cardiovascular 

(Teórico/Prático)." no II Congresso Nacional Acadêmico-Profissional de Farmácia no Piauí , 

que ocorreu durante os dias: 16,17,18 e 19 de Novembro de 2016. 

             Teresina-PI 19/11/2016 

 

Para verificar a autenticidade deste certificado acesse: http://autenticidade.uifarpi.com.br/ e informe o código: (217174 ) 
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A União Independente de Farmacêuticos e Acadêmicos de Farmácia do Piauí, por meio da 

comissão organizadora do II CONFARPI, seguindo as prerrogativas descritas no ítem 01/2016, 

seus aditivos e retificações que estabelecem este evento de nível nacional, vem certificar que: 

Dr. Cristiano Ribeiro Gonçalves Affonso, participou com assiduidade e compromisso das 

atividades relacionadas à  participação como/em Palestrante do Minicurso: "Farmacologia 

Cardiovascular (Teórico/Prático)." no II Congresso Nacional Acadêmico-Profissional de 

Farmácia no Piauí , que ocorreu durante os dias: 16,17,18 e 19 de Novembro de 2016. 

             Teresina-PI 19/11/2016 

 

Para verificar a autenticidade deste certificado acesse: http://autenticidade.uifarpi.com.br/ e informe o código: (217175 ) 
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A União Independente de Farmacêuticos e Acadêmicos de Farmácia do Piauí, por meio da 

comissão organizadora do II CONFARPI, seguindo as prerrogativas descritas no ítem 01/2016, 

seus aditivos e retificações que estabelecem este evento de nível nacional, vem certificar que: 

Dr. Maurício Barbosa Salviano, participou com assiduidade e compromisso das atividades 

relacionadas à  participação como/em Palestrante do Minicurso: "Farmacologia Cardiovascular 

(Teórico/Prático)." no II Congresso Nacional Acadêmico-Profissional de Farmácia no Piauí , 

que ocorreu durante os dias: 16,17,18 e 19 de Novembro de 2016. 

             Teresina-PI 19/11/2016 

 

Para verificar a autenticidade deste certificado acesse: http://autenticidade.uifarpi.com.br/ e informe o código: (217176 ) 
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A União Independente de Farmacêuticos e Acadêmicos de Farmácia do Piauí, por meio da 

comissão organizadora do II CONFARPI, seguindo as prerrogativas descritas no ítem 01/2016, 

seus aditivos e retificações que estabelecem este evento de nível nacional, vem certificar que: 

Dr. Sandro Jorge Januário, participou com assiduidade e compromisso das atividades 

relacionadas à  participação como/em Palestrante do Minicurso: "Avaliação Laboratorial para 

acompanhamento Farmacoterapêutico." no II Congresso Nacional Acadêmico-Profissional de 

Farmácia no Piauí , que ocorreu durante os dias: 16,17,18 e 19 de Novembro de 2016. 

             Teresina-PI 19/11/2016 

 

Para verificar a autenticidade deste certificado acesse: http://autenticidade.uifarpi.com.br/ e informe o código: (217177 ) 
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A União Independente de Farmacêuticos e Acadêmicos de Farmácia do Piauí, por meio da 

comissão organizadora do II CONFARPI, seguindo as prerrogativas descritas no ítem 01/2016, 

seus aditivos e retificações que estabelecem este evento de nível nacional, vem certificar que: 

Dra. Renata Teresa Gonçalves Pereira, participou com assiduidade e compromisso das 

atividades relacionadas à  participação como/em Palestrante do Minicurso: "Serviços 

Farmacêuticos (Injetáveis)." no II Congresso Nacional Acadêmico-Profissional de Farmácia no 

Piauí , que ocorreu durante os dias: 16,17,18 e 19 de Novembro de 2016. 

             Teresina-PI 19/11/2016 

 

Para verificar a autenticidade deste certificado acesse: http://autenticidade.uifarpi.com.br/ e informe o código: (217178 ) 
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A União Independente de Farmacêuticos e Acadêmicos de Farmácia do Piauí, por meio da 

comissão organizadora do II CONFARPI, seguindo as prerrogativas descritas no ítem 01/2016, 

seus aditivos e retificações que estabelecem este evento de nível nacional, vem certificar que: 

Dr. Luiz José de Oliveira júnior, participou com assiduidade e compromisso das atividades 

relacionadas à  participação como/em Palestrante do Minicurso: "Assistência Farmacêutica." no 

II Congresso Nacional Acadêmico-Profissional de Farmácia no Piauí , que ocorreu durante os 

dias: 16,17,18 e 19 de Novembro de 2016. 

             Teresina-PI 19/11/2016 

 

Para verificar a autenticidade deste certificado acesse: http://autenticidade.uifarpi.com.br/ e informe o código: (217179 ) 
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A União Independente de Farmacêuticos e Acadêmicos de Farmácia do Piauí, por meio da 

comissão organizadora do II CONFARPI, seguindo as prerrogativas descritas no ítem 01/2016, 

seus aditivos e retificações que estabelecem este evento de nível nacional, vem certificar que: 

Dra. Viviane Rodrigues Amorin, participou com assiduidade e compromisso das atividades 

relacionadas à  participação como/em Palestrante do Minicurso: "Público X Privado: O que 

muda no perfil do Farmacêutico na Assistência Farmacêutica?" no II Congresso Nacional 

Acadêmico-Profissional de Farmácia no Piauí , que ocorreu durante os dias: 16,17,18 e 19 de 

Novembro de 2016. 

             Teresina-PI 19/11/2016 

 

Para verificar a autenticidade deste certificado acesse: http://autenticidade.uifarpi.com.br/ e informe o código: (217180 ) 
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A União Independente de Farmacêuticos e Acadêmicos de Farmácia do Piauí, por meio da 

comissão organizadora do II CONFARPI, seguindo as prerrogativas descritas no ítem 01/2016, 

seus aditivos e retificações que estabelecem este evento de nível nacional, vem certificar que: 

Dr. Manoel Pinheiro Lúcio Neto, participou com assiduidade e compromisso das atividades 

relacionadas à  participação como/em Palestra de encerramento no II Congresso Nacional 

Acadêmico-Profissional de Farmácia no Piauí , que ocorreu durante os dias: 16,17,18 e 19 de 

Novembro de 2016. 

             Teresina-PI 19/11/2016 

 

Para verificar a autenticidade deste certificado acesse: http://autenticidade.uifarpi.com.br/ e informe o código: (217181 ) 
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A União Independente de Farmacêuticos e Acadêmicos de Farmácia do Piauí, por meio da 

comissão organizadora do II CONFARPI, seguindo as prerrogativas descritas no ítem 01/2016, 

seus aditivos e retificações que estabelecem este evento de nível nacional, vem certificar que: 

JOSÉ VILMORE SILVA LOPES JÚNIOR, participou com assiduidade e compromisso das 

atividades relacionadas à  participação como/em Mesa redonda: Cenário para atuação do 

profissional Farmacêutico no estado do Piaui. no II Congresso Nacional Acadêmico-Profissional 

de Farmácia no Piauí , que ocorreu durante os dias: 16,17,18 e 19 de Novembro de 2016. 

             Teresina-PI 19/11/2016 

 

Para verificar a autenticidade deste certificado acesse: http://autenticidade.uifarpi.com.br/ e informe o código: (217182 ) 
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A União Independente de Farmacêuticos e Acadêmicos de Farmácia do Piauí, por meio da 

comissão organizadora do II CONFARPI, seguindo as prerrogativas descritas no ítem 01/2016, 

seus aditivos e retificações que estabelecem este evento de nível nacional, vem certificar que: 

ÍTALO MENDES RODRIGUES, participou com assiduidade e compromisso das atividades 

relacionadas à  participação como/em Mesa redonda: Cenário para atuação do profissional 

Farmacêutico no estado do Piaui. no II Congresso Nacional Acadêmico-Profissional de Farmácia 

no Piauí , que ocorreu durante os dias: 16,17,18 e 19 de Novembro de 2016. 

             Teresina-PI 19/11/2016 

 

Para verificar a autenticidade deste certificado acesse: http://autenticidade.uifarpi.com.br/ e informe o código: (217183 ) 

http://autenticidade.uifarpi.com.br/


 

A União Independente de Farmacêuticos e Acadêmicos de Farmácia do Piauí, por meio da 

comissão organizadora do II CONFARPI, seguindo as prerrogativas descritas no ítem 01/2016, 

seus aditivos e retificações que estabelecem este evento de nível nacional, vem certificar que: 

LUIZ JOSÉ DE OLIVEIRA JÚNIOR, participou com assiduidade e compromisso das 

atividades relacionadas à  participação como/em Mesa redonda: Cenário para atuação do 

profissional Farmacêutico no estado do Piaui. no II Congresso Nacional Acadêmico-Profissional 

de Farmácia no Piauí , que ocorreu durante os dias: 16,17,18 e 19 de Novembro de 2016. 

             Teresina-PI 19/11/2016 

 

Para verificar a autenticidade deste certificado acesse: http://autenticidade.uifarpi.com.br/ e informe o código: (217184 ) 
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A União Independente de Farmacêuticos e Acadêmicos de Farmácia do Piauí, por meio da 

comissão organizadora do II CONFARPI, seguindo as prerrogativas descritas no ítem 01/2016, 

seus aditivos e retificações que estabelecem este evento de nível nacional, vem certificar que: 

JEORGIO LEÃO ARAUJO, participou com assiduidade e compromisso das atividades 

relacionadas à  participação como/em Mesa redonda: Cenário para atuação do profissional 

Farmacêutico no estado do Piaui. no II Congresso Nacional Acadêmico-Profissional de Farmácia 

no Piauí , que ocorreu durante os dias: 16,17,18 e 19 de Novembro de 2016. 

             Teresina-PI 19/11/2016 

 

Para verificar a autenticidade deste certificado acesse: http://autenticidade.uifarpi.com.br/ e informe o código: (217185 ) 
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A União Independente de Farmacêuticos e Acadêmicos de Farmácia do Piauí, por meio da 

comissão organizadora do II CONFARPI, seguindo as prerrogativas descritas no ítem 01/2016, 

seus aditivos e retificações que estabelecem este evento de nível nacional, vem certificar que: 

MARIA DO SOCORRO CORDEIRO FERREIRA, participou com assiduidade e 

compromisso das atividades relacionadas à  participação como/em Mesa redonda: Cenário para 

atuação do profissional Farmacêutico no estado do Piaui. no II Congresso Nacional Acadêmico-

Profissional de Farmácia no Piauí , que ocorreu durante os dias: 16,17,18 e 19 de Novembro de 

2016. 

             Teresina-PI 19/11/2016 

 

Para verificar a autenticidade deste certificado acesse: http://autenticidade.uifarpi.com.br/ e informe o código: (217186 ) 
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A União Independente de Farmacêuticos e Acadêmicos de Farmácia do Piauí, por meio da 

comissão organizadora do II CONFARPI, seguindo as prerrogativas descritas no ítem 01/2016, 

seus aditivos e retificações que estabelecem este evento de nível nacional, vem certificar que: 

OSVALDO BOMFIM DE CARVALHO, participou com assiduidade e compromisso das 

atividades relacionadas à  participação como/em Mesa redonda: Cenário para atuação do 

profissional Farmacêutico no estado do Piaui. no II Congresso Nacional Acadêmico-Profissional 

de Farmácia no Piauí , que ocorreu durante os dias: 16,17,18 e 19 de Novembro de 2016. 

             Teresina-PI 19/11/2016 

 

Para verificar a autenticidade deste certificado acesse: http://autenticidade.uifarpi.com.br/ e informe o código: (217187 ) 

http://autenticidade.uifarpi.com.br/


 

A União Independente de Farmacêuticos e Acadêmicos de Farmácia do Piauí, por meio da 

comissão organizadora do II CONFARPI, seguindo as prerrogativas descritas no ítem 01/2016, 

seus aditivos e retificações que estabelecem este evento de nível nacional, vem certificar que: 

MANOEL PINHEIRO LÚCIO NETO, participou com assiduidade e compromisso das 

atividades relacionadas à  participação como/em Mesa redonda: Cenário para atuação do 

profissional Farmacêutico no estado do Piaui. no II Congresso Nacional Acadêmico-Profissional 

de Farmácia no Piauí , que ocorreu durante os dias: 16,17,18 e 19 de Novembro de 2016. 

             Teresina-PI 19/11/2016 

 

Para verificar a autenticidade deste certificado acesse: http://autenticidade.uifarpi.com.br/ e informe o código: (217188 ) 

http://autenticidade.uifarpi.com.br/


 

A União Independente de Farmacêuticos e Acadêmicos de Farmácia do Piauí, por meio da 

comissão organizadora do II CONFARPI, seguindo as prerrogativas descritas no ítem 01/2016, 

seus aditivos e retificações que estabelecem este evento de nível nacional, vem certificar que: 

ULISSES NOGUEIRA AGUIAR, participou com assiduidade e compromisso das atividades 

relacionadas à  participação como/em Mesa redonda: Cenário para atuação do profissional 

Farmacêutico no estado do Piaui. no II Congresso Nacional Acadêmico-Profissional de Farmácia 

no Piauí , que ocorreu durante os dias: 16,17,18 e 19 de Novembro de 2016. 

             Teresina-PI 19/11/2016 

 

Para verificar a autenticidade deste certificado acesse: http://autenticidade.uifarpi.com.br/ e informe o código: (217189 ) 
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A União Independente de Farmacêuticos e Acadêmicos de Farmácia do Piauí, por meio da 

comissão organizadora do II CONFARPI, seguindo as prerrogativas descritas no ítem 01/2016, 

seus aditivos e retificações que estabelecem este evento de nível nacional, vem certificar que: 

PATRICIA DE MOURA LOPES, participou com assiduidade e compromisso das atividades 

relacionadas à  participação como/em Mesa redonda: Cenário para atuação do profissional 

Farmacêutico no estado do Piaui. no II Congresso Nacional Acadêmico-Profissional de Farmácia 

no Piauí , que ocorreu durante os dias: 16,17,18 e 19 de Novembro de 2016. 

             Teresina-PI 19/11/2016 

 

Para verificar a autenticidade deste certificado acesse: http://autenticidade.uifarpi.com.br/ e informe o código: (217190 ) 
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A União Independente de Farmacêuticos e Acadêmicos de Farmácia do Piauí, por meio da 

comissão organizadora do II CONFARPI, seguindo as prerrogativas descritas no ítem 01/2016, 

seus aditivos e retificações que estabelecem este evento de nível nacional, vem certificar que: , 

participou com assiduidade e compromisso das atividades relacionadas à  participação como/em  

no II Congresso Nacional Acadêmico-Profissional de Farmácia no Piauí , que ocorreu durante 

os dias: 16,17,18 e 19 de Novembro de 2016. 

             Teresina-PI 19/11/2016 
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