
 
 
 

Salvador, 25 de Março de 2009 
 
 

Aos Centros e Diretórios Acadêmicos de Farmácia, 

 

A Coordenação Nacional da Executiva Nacional dos Estudantes de Farmácia – ENEFAR 

vem convocar esta entidade para participar LXX Conselho Nacional de Entidades 

Estudantis de Farmácia (CoNEEF).  Os eventos acontecerão no período de 30 de 

de Abril a 03 de Maio de 2009, no Campus da Universidade Estadual de 

Campinas (UNICAMP) - SP.  

 

A Coordenação Nacional da ENEFAR informa que será exigida ata de posse (original e 

uma fotocópia) das entidades de bases (CA ou DA).  

ATENÇÃO: A ata deverá obrigatoriamente estar registrada em cartório ou 

acompanhada da lista de votantes da eleição da diretoria do CA ou DA(esta 

última carimbada pela Coordenação do Curso), para que este tenha direito a 

voto no CONEEF.  

 

A plenária terá inicio no dia 30 de Abril de 2009, às 09h.  Para isso se faz necessário 

as Entidades que enviarem participantes se programem para estes estarem presentes 

na noite anterior. 

 

O CoNEEF é a segunda maior instância de deliberação do Movimento Estudantil de 

Farmácia e suas deliberações afetam diretamente os rumos do Movimento Estudantil 

de Farmácia, contribuindo para a sua construção coletiva, democrática, valorizando a 

pluralidade de idéias. 

 

È necessário que os DAs e CAs enviem confirmação de participação para a lista de 

discussão da ENEFAR e para o seguinte e-mail: jefersoncouto@hotmail.com . 

 

 



 

           PAUTAS DO 70º CoNEEF 

 

I - Abertura oficial do 70º CoNEEF; 

 

II - Informes da Coordenação Nacional, das Coordenações Regionais, Entidades de 

Base e Comissões; 

 

III - Ordem do Dia: 

1. Conjuntura (Os impactos da crise na Saúde) 

2. Espaço de formação política 

3. Discussão de Gênero  

4. FENEX 

5. ENEF 

6. Apresentação do pré-projeto  (Cartilha de Pagas) 

7. Construção da Cartilha sobre Farmácia Popular 

 

IV – Fechamento dos trabalhos do 700  CoNEEF. 

 

      

Sem mais para o momento, 

 

Jeferson Couto 

Coordenador Secretário 

Executiva Nacional dos Estudantes de Farmácia 

Gestão 2008/2009 – “Luta! e Bossa Nova”  

 


