
Agenda NasceCME Group   2019 – 1º 
Semestre

O NasceCME Group  inicia suas atividades de 2019 trazendo à 
discussão temas atuais e polêmicos. Veja só: 

No dia 22/01 teremos uma discussão em grupo sobre as 
propostas de Consultas Públicas divulgadas pela Anvisa em 20 
de dezembro de 2018. A sua participação é muito importante, 
pois a proposta de resolução de Diretoria Colegiada irá interferir 

diretamente na prática das CMEs. 

Já em Já em fevereiro a discussão irá envolver material consignado e 
CME, com a participação de distribuidores, fabricantes e 

usuários. 

Em março, o NasceCME Group   desembarca no Norte / 
Nordeste para esquentar ainda mais o verão por lá. Realizaremos 

cursos no Pará dia 15 e 16; e no Ceará dias 21,22 e 23. 

No mês de abNo mês de abril estaremos em Bauru com um evento que 
abrangerá as demais regiões do Oeste Paulista. 

Reservamos os dias 24 e 25 de junho para São Paulo, capital, 
onde realizaremos o 3º Curso “Aquilo que você quer saber e não 
está nos livros – Práticas avançadas em CME: aprendendo com 
especialistas”. Este curso sempre conta com convidados 

renomados a nível nacional e internacional. 

Não que de Não que de fora! 
Organize-se, participe e atualize-se com o NasceCME Group.  



PROGRAMAÇÃO

22 de Janeiro - Discussão em grupo sobre as Consultas Públicas 
n°584, n°585 e n°586 publicadas pela Anvisa em 21/12/2018. 
Local: Hospital do Servidor Público Municipal de São Paulo. 
Participação livre dos prossionais interessados: isento de taxa 
de inscrição. 

13 de Fevereiro - Fórum de debate: Material Consignado e CME. 
Local:  São Paulo (a conrmar). 
IInscrição: isenta.

15 e 16 de Março -1º curso NasceCME Group  do Belém do Pará: 
”Avanços em Processamento de Produtos para Saúde” - Belém / 
PA. 
Local: Hospital de Clínicas. 

21, 22 e 23 de Março - 1º curso NasceCME Group  do Ceará: 
“Rumos e expectativas para CME do futuro” - Fortaleza / CE.   
LLocal: Hospital São Camilo.

27 de Abril - Bauru e região - 2° Simpósio NasceCME Group 
Bauru: “CME: estamos no caminho certo?”
Local: FAMESP.

24 e 25 de Junho - São Paulo - 3° curso "Aquilo que você quer 
saber e não está nos livros - Práticas Avançadas em CME:  
aprendendo com os especialistas”. 

  


