
Calouro/a seja bem vindo/a ao Movimento Estudantil de Farmácia!

Poucos  de nós,  ao  ingressar  numa Instituição  de Ensino Superior  (IES),  já 

participamos de algum movimento social, seja ele estudantil (como o movimento dos 

secundaristas dentro dos grêmios), movimento de negros, de mulheres, de associação 

de bairro. 

Os estudantes têm papel fundamental na construção de uma nova sociedade, 

por  toda sua rebeldia,  força  mobilizadora  e  criativa.  Contudo,  toda esta  juventude 

precisa ser organizada para que,  de fato, nossos anseios e inconformismos sejam 

direcionados à transformação.

O  Movimento  Estudantil  de  Farmácia  (MEF)  tem  este  papel.  A  partir  dos 

Centros  Acadêmicos,  ou  seja,  da  realidade  de  cada  instituição,  estimular  os 

estudantes a participarem das lutas que nos são necessárias. Por isso, muitas vezes 

nos perguntamos: como surgiu o MEF? A resposta pode ser encontrada em todos os 

cantos para onde olhamos. Na quantidade de jovens que têm acesso à universidade 

no Brasil, nas condições precárias de sala de aula, na falta de materiais de laboratório, 

na fila do Restaurante Universitário  (RU),  na falta  de um RU, nos altos preços da 

matrícula nas universidades privadas, na privatização das universidades públicas.

Isso  quer  dizer  que  um  Movimento,  uma  Organização,  nasce  de  uma 

necessidade  objetiva  de  modificar  algo.  E  há  muito  que  ser  modificado  nesta 

sociedade! São as suas contradições fundamentais que trazem a necessidade de nos 

organizarmos nacionalmente, pois muitas vezes o combate local não é suficiente para 

alcançarmos os nossos objetivos.

Em 1994 os estudantes de Farmácia de todo o Brasil  envolvidos  nas lutas 

farmacêuticas  fundaram,  oficialmente,  a  Executiva  Nacional  de  Estudantes  de 

Farmácia, ENEFAR, com o objetivo de articular os Diretórios Acadêmicos, além de 

estimular os estudantes a organizarem Diretórios nas suas Escolas caso ainda não 

existam. Cada região do país também possui uma executiva,  para fortalecer nossa 

integração, são as Executivas Regionais de Estudantes de Farmácia, EREFAR`s. 

Hoje,  o MEF se unifica em torno de muitas bandeiras que dizem respeito à 

nossas áreas de atuação. Pelo direito de todos ao Ensino Superior Público Gratuito e 

de Qualidade, não só pelo ingresso, mas lutando pela permanência destes estudantes, 

ou seja, pelos direitos estudantis dentro das universidades (públicas ou privadas), bem 

como  por  democracia  interna,  hoje  esquecida  dentro  das  instituições.  O  Ensino 

Farmacêutico está na lista de nossas reivindicações,  pela formação do profissional 

farmacêutico que o nosso povo necessita. A luta por condições de trabalho dignas aos 

trabalhadores  da  saúde,  também  é  uma  necessidade  do  MEF,  o  que  passa  por 



melhores salários e por  jornadas menos exaustivas de trabalho; a defesa e avanço do 

Sistema Único  de Saúde por  ser  a  forma mais  justa,  democrática  e  igualitária  no 

cuidado à saúde da nossa população e por possibilitar ao trabalhador farmacêutico o 

desempenho de suas funções, longe das pressões mercadológicas farmacêuticas.

Para concretizar nossos projetos de universidade, de trabalho e de sociedade 

temos nossos espaços de debates e de construção. Os Conselhos Nacionais reúnem 

os centros acadêmicos 4 vezes ao ano para definirmos nossas políticas e desenvolver 

nossas  atividades,  assim  também  são  os  Conselhos  Regionais.  Todos  os  anos, 

realizamos o Encontro Nacional de Estudantes de Farmácia que é o maior espaço de 

participação  estudantil  na  nossa  área.  Algumas  Executivas  Regionais  também 

organizam seus Encontros,  muito importantes para potencializar  a mobilização dos 

Centros Acadêmicos, que por sua vez, podem contar com a ajuda das Executivas para 

realizar semanas acadêmicas que tratem das lutas do MEF. 

Você calouro/a está convidado a ser sujeito desta história, participando do seu 

Centro  Acadêmico  e  ajudando  a  construir  um  MEF  democrático  e  de  luta  para 

transformar. 

ENEFAR
Democracia e Luta para TRANSFORMAR! 

          


