
Encaminhamentos do CoNEEF, Porto Alegre/RS.
Gestão 2007/2008 ENEFAR
“Lutemos pelo que Emancipará”

Fórum de Avaliação do Movimento Estudantil de Farmácia (FAMEF)

• UFC (Ceará)  e  UFF  (Niterói)  enfrentarão  eleições  com  oposição  nos  seus 
Centros  Acadêmicos.  Pensar  como  podemos  auxiliar  estes  CA`s  a  se 
organizarem para a campanha e também trazemos a necessidade de debatermos 
nos nosso espaços como dialogar com os estudantes do curso. 

• Surge a proposta de um texto sobre o MEF, baseada na cartilha construída por 
Chico e Firms e a UFC também já tem material. (Felipe, podes enviar?)

• A Regional Sudeste esta com dificuldades em movimentar os CA`s além do Rio 
de Janeiro, principalmente por condições financeiras.

• O Dafafar  UFMG está  mobilizando processo contra  a  fundação de apoio da 
universidade. (seria interessante enviarmos material sobre fundações de apoio e 
também acho que pode ser  interessante uma oficina no ENEF tratando desta 
questão da privatização através das fundações, o ANDES este ano que passou 
elaborou um dossiê sobre as fundações e pode estar fazendo este debate)

• A regional CO (Goiás) também enfrenta dificuldades em estruturar a regional, 
tendo como apoio apenas a UCB e UFG.

• A UCS (caxias  do sul/RS)  tem como meta  para  este  ano a  transferência  da 
Farmácia Escola, que foi pauta inclusive da ocupação.

• A FTC (Bahia) luta por um espaço para o DA e por uma Farmácia Escola. (quem 
tiver material sobre FE, por favor, enviem pela lista)

• Avaliamos que este ano nossos CA`s tiveram maior diálogo com os DCE`s e 
participaram mais da luta geral da universidade.

Seminário de Gestão

• Devemos pensar nosso espaços de forma que eles alcancem tanto quem chega 
como  quem  já  participa  do  MEF,  para  nos  tornarmos  compreensíveis,  mas 
também para que avancemos em nossos debates.

• A NE2 está passando por dificuldades com a construção do EREF, sendo que a 
cidade sede esta com pouca força da coordenação. A NE3 se compromete em se 
aproximar para garantir o EREF com sucesso.

• A Regional SP é prioridade de reorganização para este ano, sendo que Tysa já 
esta fazendo esta articulação, e o EREF sul, sendo em Londrina poderá ser uma 
espaço importante para a Regional participar. A Regional SE também precisa de 
atenção,  principalmente  financeira.  A  Regional  Norte  fica  a  cargo  da 
Coordenação Nacional se comunicar.

• O debate de Educação Farmacêutica deve ser priorizado este ano, sendo pauta de 
todos os CoNEEF`s.  O ENEF deve ter uma mesa sobre o assunto. Tiramos uma 
comissão de educação que será composta pela Regional SE (Eixo educação), 
que priorizará este  debate no seu eixo,  além de Juli  (CN),  Bruno (UFRGS), 
Palmito (UEL), Vini (UCS), Rafael (UFS), Luciano (FTC), Joílson (UFAM).



• Além disso, devemos dar destaque no exame de proficiência que esta voltando 
muito forte no Paraná, Educação à distância na Farmácia e também o debate do 
Farmacêutico na Atenção Básica.

• A lista de emails do MEF deve ser utilizada para troca saudáveis de informações 
e para o debate político, evitando-se intrigas pessoais.

• Fica  como  meta  a  organização  de  espaços  de  vivências  (Vini  UCS  já  é 
responsável pela EREFAR sul por esta construção).

• UFBA tem um projeto com o MST, Amanda irá mandar para lista.
• Devemos dar maior importância à outros espaços que não o ENEF, avaliando 

que este tem centralidade muito grande na ENEFAR.
• A relação CN e Regionais deve ser estreitada.
• A CN fica responsável por elaborar um material de apresentação do MEF.
• Investigar o não repasse financeiro à Regional SP depois do ENEF BH.
• A CN e as Regionais  devem cumprir  o estatuto fazendo prestação de contas 

mensais virtualmente e pessoalmente nos CoNEEF`s.
• A CN 2007 ainda deve a prestação de contas da gestão. Precisamos dos repasses.

Projeto de auto- financiamento

• Juli, Nicole, UFS e Felipe irão procurar prendas para a Rifa.
• O sorteio será em abril, sendo u prêmio sorteado a cada vez.
• Preço 1,00
• Mínimo de 50 números, o resto será consignado.

Comunicação

• O Jornal será rodado por escola e deve ser enviado até março.
• Lucas e Tysa são responsáveis pelo Blog que será criado.
• Álvaro fala do sistema voipe nas universidades para melhorar a comunicação 

dos Ca`s.

Eixos Temáticos (farei repasse aprofundado depois)

• Fica definido que as regionais devem enviar textos à lista após os seus coreef`s.
• UFF  traz  outra  proposta  de  eixos  temáticos  (proposta  não  foi  votada  por 

esquecimento, encaminhamos que façamos reavaliação no coneef /abril).
• Os eixos devem abordar saúde e sociedade.

Eixo de Produção de medicamentos

• Apresentação de teatro
• Leitura de texto baseado no livro “Indústria Farmacêutica: Estado e Sociedade”
• O relator de cada grupo deve enviar os relatos à EREFAR sul para ajudar na 

construção do eixo.

Debate sobre Sistemas de Saúde

• Filme SICKO
• Seminário SUS (UFBA)



• Enviar textos sobre o SUS na lista!!!
• O debate sobre PSF ainda é raso na ENEFAR.
• Agora é o momento de agir para lutar pelo SUS!!
• Questionamento sobre nossa formação/currículo generalista.
• SUS no Brasil (país subdesenvolvido)
• Planos de saúde x SUS.
• Pagamento da dívida externa, DRU, corrupção, Recursos Humanos.
• Fazer contato com estudantes cubanos.
• Movimento sanitário hoje trabalha para barrar projetos e não na formulação de 

propostas.
•    Importância de apresentar o SUS aos calouros.

CoNEEF Janeiro – Parte II
ENEFAR 2007/2008 – “Lutemos pelo que Emancipará”

As escolas votantes do coneef foram: UEL, FTC, UFSC, UFS, UFF, UFRJ, UFMG, 
UFMA, UFRGS, UFBA, UFPR.
Além delas, participaram: UFC, UCS, FMC, UFAM.

• Foram feitos os informes das escolas, da Regional e da Nacional.

Universidade:

• Discutimos o Reuni e o ENADE. Palmito avalia que a UEL, apesar de não 
entrar no REUNI já possui as condições exigidas pelo programa e que na 
UEL foi difícil de fazer o debate do ENADE.

• Amanda avalia a situação da UFBA com a ocupação, a falta de democracia 
na universidade, de que forma o Reuni será implantado visto que já se tem 
um currículo novo de farmácia na escola. A UFBA não possui nem RU. O 
DA fez um bate-papo com os estudantes sobre o ENADE e muitas pessoas 
boicotaram.

• Na UFMG o REUNI foi o grande eixo de discussão das eleições para o 
DCE, o projeto tem abertura de cursos noturnos. Sobre o ENADe o 
DAFAFAR não tirou posicionamento e o boicote foi individual.

• Na UFF foi realizado um debate posicionado, muitas pessoas boicotaram, 
apesar de que poucas pessoas foram para o debate. O DCE fez muitos 
debates sobre o Reuni.

• Na UFPI o boicote ao ENADE criou um clima ruim e não ouvi na escola 
grandes mobilizações a respeito do REUNI.

• Na UFPR o CAF já faz discussão com os calouros, por isso o debate não era 
novidade, fizeram uma palestra, mas não apareceram pessoas. O MEC iria 
passar para avaliar o curso, mas não apareceu.

Avaliamos que devemos estar aproximando os professores nesta discussão e que um 
seminário sobre o ENADE deve ser organizado.



Cotas:

• UFBA: As cotas não são concessões e sim fruto da pressão exercida pelo 
movimento negro e estudantil. Na escola são destinadas 50% das vagas. Ascendeu o 
debate de para que serve a universidade, de assistência estudantil, visto que 
anteriormente as classes populares não estavam na UFBA e agora há a necessidade 
de ampliação dos direitos estudantis. Há o projeto “permanecer” que é nada mais 
nada menos que a substituição de servidores por cotistas. O debate em sala de aula 
foi diversificado.

• Precisamos enviar textos sobre cotas na lista.
• Não medidas para o melhoramento do desempenho dos estudantes pela 

universidade.
• Há muito mais estudantes interessados no DA.
• Durante a discussão foi percebida a nossa falta de compreensão de educação 

superior como um direito e não como uma recompensa. Precisamos aprofundar 
nosso debate sobre universidade.  

Abenfar:

• Os projetos do pró-saúde (reforma curricular) devem ser entregues até março, 
por isso as escolas devem entrar em contato com os professores para ver como 
andam os processos.

• Goiás fez relato de como foi o Fórum. Durante o encontro era meio que 
consenso que o currículo generalista não estava satisfazendo os nossos anseios. 
Não saíram propostas do I Fórum de Educação Farmacêutica, não teve 
inovações.

• A Abenfarbio também dialoga com o MEC hoje.

• MEF-rio fala de suas dúvidas sobre as reais intenções da Abenfar.

• Devemos ter uma mesa sobre educação farmacêutica no ENEF.

• Foi percebida durante o encontro a debilidade política dos professores e o apelo 
significativo à filiação nos descontentou. Contudo, avaliamos que é válida a 
partcipação nos fóruns.

• O Pró-saúde obriga a formação generalista, coloca fim a dualidade entre ensino 
profissionalizante e básico.

• A comissão de Educação será responsável por estreitar as relações com a 
Abenfar.

Saúde  

- Fundação Estatal de Direito Privado



Foram subdivididos em grupos com 2 textos contra (escrito por Jéssica da UFPR) e a 
favor (enviado por Vini da UCS à lista). Ao fim os grupos enviaram seus relatos à mesa 
e fizemos um pequeno debate que levantou algumas questões centrais nesta discussão.

• Visão hospitalocêntrica do projeto por trabalhar com produtividade.
• A maior questão envolvida está nos recursos humanos.
• A FE não entra na lei de responsabilidade fiscal. Dificuldade nos controle dos gastos 

e no exercício do controle social.

A partir desta discussão apontamos algumas medidas:

• Necessidade de compreender os gastos públicos.
• Que o eixo “trabalho” aborde esta discussão no que diz respeito às perdas de 

direitos dos trabalhadores da saúde com a FE.
• Precisamos nos articular com outras executivas de curso da saúde tocar está 

discussão.
• A Conferência Nacional foi contra a Fundação Estatal de Direito Privado.
• Avaliamos que é preciso mudanças sobre o controle do trabalhador público, mas 

que a FE não se apresenta como solução para os problemas dos HU`s.
• Propomos que em nosso espaços haja estudos de documentos governamentais.
• A CN fica responsável por contactar executivas do curso da saúde para debater 

nos coneef`s.

ENEF 2008

Goiás faz repasses de como andam as estruturas do ENEF:
• A comissão Local está composta por 4 pessoas.
• A UFG já declarou apoio, os meninos já estão em contato com MEC, Anvisa, 

Ministério da Saúde.
• Na UFG há estrutura para os debates, porém a liberação para alojamento está 

complicada na escola, por isso já estão em contato com colégios da cidade.
• A planilha de gastos do ENEF já foi enviada por Álvaro à CL.

Grade:
•   Vamos ter oficinas, porém em número reduzido, mantemos as oficinas lúdicas 

porque achamos interessante no último ENEF.
•   O CoNEEF do ENEF deve ter na pauta só o extremamente necessário e não deve 

chocar com o resto da programação, incluindo as confraternizações.
• No horário do CoNEEF temos que organizar programação para as pessoas que não 

participam dele. Filmes etc etc.
• O Ato do ENEF deve ser construído em plenária.
• Que a programação seja mais arejada, as pessoas mal puderam participar dos 

espaços transversais.
• Teremos 3 mesas somente, sendo uma delas o teatro.
• Mantemos os mini-cursos também em menor quantidade.
• Uma novidade serão os GTT`s organizados pelas EREFAR`s a partir do seus eixos, 

devendo a EREFAR apresentar propostas para os GTT`s em Abril (no mínimo 2) 
para serem aprovados na plenária do CoNEEF. Os gastos com os GTT`s serão de 
responsabilidade da EREFAR (no caso de chamar palestrantes).



• O espaço de integração entre as entidades será transversal, já se tem a idéia de fazer 
o jogo das opressões e a dinâmica do SUS. Os CA`s devem pensar em suas reuniões 
propostas de como será este espaço (se farão barracas) e apresentar pela lista e no 
coneef algo para a gente definir de que forma se dará este espaço inovador e 
necessário.

• Mantemos o DAS com a necessidade de que ele se amplie devido a grande procura e 
satisfação do espaço perante nossos objetivos como movimento. Os casos clínicos 
podem ser enviados à lista. 

• O CCBEF deve ter maior participação, deve ser repensado. As EREFAR`s serão 
responsáveis pelo CCBEF. Iremos tentar garantir a apresentação oral dos trabalhos. 
Devemos estimular nas escolas a inscrição de trabalhos relacionados aos eixos que 
tiramos, contudo a inscrição será aberta e somente depois iremos separar por eixos.

• Vamos trazer professores.
• Às EREFAR`s já fica a tarefa de pesquisar trabalhos científicos relacionados aos 

eixos.
• Faremos uma atividade de mobilização antes do CCBEF debatendo a produção de 

Ciência e Tecnologia (UFBA é responsável por apresentar proposta no CoNEEF 
Abril)

Tema: 
Por consenso aprovamos o seguinte tema: “Da competência técnica ao compromisso 
político” que baseado no livro do educador Dermeval Saviani traz o debate de que esta é 
uma relação de duas vias e de que o MEF vive o momento de aprofundar as duas 
questões, pois uma necessita da outra e estamos no momento de compreender esta 
relação mais profundamente.

Sugestão de oficinas:

• Cotas
• Movimentos sociais e saúde (UFBA)
• Estágios de vivência (Lílian)
• Uso de animais em pesquisa. (Chico)
• GLBTT (miau)
• Oficina lúdica: teatro antropológico. (Dri),
• Teatro do oprimido
• Universidade (Michele)
• Universidades privadas (Juli)
• Farmácias privadas (Bernardo)
• Farmácia popular (Juli)
• Farmácia Viva (Ceará)
• Drogas de abuso (Miau)
• Ética Ambiental (Chico)
• Vegetarianismo (Dri)

Mini-cursos:

• Como Funciona a Sociedade
• Assistência Farmacêutica



• Crise Energética e biocombustíveis (Juli)

Apesar de não termos uma mesa falando sobre universidade, percebemos um déficit 
muito grande no MEF sobre a discussão de Universidade, haja vista a mesa do ENEF 
que não foi muito proveitosa, faremos apresentações teatrais sobre o tema, no almoço, 
nos intervalos etc etc (UFBA)

O GTT de trabalho deve abordar o profissional farmacêutico.

Mesas:

Apresentação: Uma mesa sobre movimento estudantil que será o teatro da UFRGS, 
com GT que vai explicar o encontro, o subcoletivo e apresentar a galera (precisaos de 
uma dinâmica de apresentação) e discutir o tema. (Juli responsável de apresentar 
dinâmica). UFRGS deve filmar o teatro e mandar pela net para a gente sugerir 
mudanças, quem lembrar de coisas a serem melhoradas enviar à lista.

Mesa I: Educação Farmacêutica
Eixos: Currículo novo, pró-saúde, universidade (Reuni)
GT: Juli pesquisar metodologia da mesa práxis ed. física.
Nomes: 3 pessoas, ENEFAR, Norberto Rech e um educador. Os 2 nomes faltantes serão 
definidos pela comissão de educação.
Mesa II: Teremos uma mesa de saúde com apresentação do filme SICKOS (não inteiro)
Eixos: Gestão para o SUS (Fundação Estatal, Pacto saúde), o SUS está sendo construído 
ou descontruído?
GT: Deve ter foco na Fundação Estatal.
Nomes: 2 sanitaristas, um contra outro a favor + ENEFAR




