
 
 
 

Estatuto da Executiva Nacional dos Estudantes de Farmácia 

 
 

Capítulo 1 
Da Entidade 

 
Art. 01 – A Executiva Nacional dos Estudantes de Farmácia( ENEFAR), fundada a 30 de 
março de 1994, entidade civil de duração ilimitada e sem fins lucrativos, é de forma 
autônoma o órgão representativo dos estudantes de Farmácia em nível nacional, tendo suas 
atividades dirigidas pelo presente texto conforme a legislação em vigor. 
 
§ Único: A ENEFAR reconhece a União Nacional dos Estudantes (UNE) como entidade 
máxima de Representação Estudantil em nível nacional. 
 
Art. 02 – A ENEFAR  tem como sede e foro o Campus da UFMS, sito à Cidade 
Universitária s/n, na Cidade de Campo Grande, Estado de Mato Grosso do Sul. 
 
Art. 03 – A ENEFAR  é um órgão independente de partidos políticos, crenças religiosas, 
raças, orientações filosóficas, ideológicas e sexos e não poderá participar de qualquer 
orientação político-partidária, nem criar distinções ou preferência de qualquer espécies 
entre seus membros. 
 
§ Único – A ENEFAR não é responsável, nem se responsabiliza por atividades político-
partidárias realizadas individualmente por qualquer membro de seu corpo diretivo.  
 
Art. 04 – A ENEFAR é constituída pelas entidades de base representativas dos estudantes 
de Farmácia do país. 
 
§ Único – As entidades de base são as entidades representativas dos estudantes do curso em 
cada Instituição de Ensino Superior, Centros Acadêmicos (CAs), Diretórios Acadêmicos 
(DAs) e Núcleos Acadêmicos (N.As) 
 
Art. 05 -  A ENEFAR tem como objetivos: 
 
I) Congregar, representar e defender os estudantes de Farmácia em todas as circunstâncias 
que digam respeito a seus direitos; 
 
II) Lutar em defesa da saúde da população e pela consolidação do SUS.  



 
III) Divulgar a profissão farmacêutica; 
 
IV) Lutar em defesa da qualidade do ensino, e por uma universidade pública, gratuita e 
democrática; 
 
V) Promover e incentivar a formação crítica e humanística dos estudantes de Farmácia; 
 
VI) Promover o intercâmbio e o desenvolvimento cultural, científico e político dos 
estudantes de Farmácia; 
 
VII) Manter contato e intercâmbio entre as entidades representativas da categoria; 
 
VIII) Representar os estudantes de Farmácia frente a outras entidades e em eventos de 
interesse deles; 
 
IX) Colaborar na implementação de uma política nacional de assistência farmacêutica de 
forma integral e universalizada juntamente com instituições governamentais e não 
governamentais; 
 
X) Promover integração na equipe de saúde, e trabalhar com outras entidades na área de 
saúde. 
 

Capítulo II 
Da organização e do Funcionamento da Entidade 

 
Art. 06 – São instâncias de deliberação da ENEFAR,  pela ordem: 
 
I) Plenária Final do Encontro Nacional dos Estudantes de Farmácia (ENEF); 
 
II) Conselho Nacional de Entidades Estudantis de Farmácia ( CoNEEF); 
 
III) Reunião da Coordenação Nacional com as Executivas Regionais; 
 
IV) Reunião da Coordenação Nacional; 
 
§ Único – Regionalmente a instâncias de deliberação da ENEFAR é o Conselho Regional 
de Entidades Estudantis de Farmácia (CoREEF). 
 

Seção I 
Do ENEF 

 
Art. 07 – O Encontro Nacional dos Estudantes de Farmácia (ENEF) é a instância máxima 
de deliberação da entidade, realizado anualmente, preferencialmente no mês de julho, em 
local definido na Plenária Final do encontro anterior. 
 



Art 08 - Os ENEFs consecutivos devem ser realizados preferencialmente em regiões 
diferentes, salvo a não existência de uma outra candidatura apta de outra região. 
 
Art. 09 – O ENEF  possui um regimento interno específico, aprovado de acordo com as 
normas deste estatuto. Este regimento poderá ser modificado no 2 º CoNEEF após o ENEF. 

 
Seção II 

Do CoNEEF e CoREEF 
 

Art. 10 – O Conselho Nacional de Entidades Estudantis de Farmácia ( CoNEEF) e o 
Conselho Regional de Entidades Estudantis de Farmácia ( CoREEF) são compostos pelas 
entidades de base. 
 
§ 1º - O CoNEEF será convocado pela Coordenação Nacional ou por 30 % ou mais das 
entidades de base componentes ou por 50 % mais uma das Executivas Regionais 
 
§ 2º - O CoREEF será convocado pela Executiva Regional correspondente ou por 50 % ou 
mais das entidades de base componentes ou pela Coordenação Nacional. 
 
§ 3º - O quorum de abertura do CoNEEF é de 30 % do número de entidades de base, 
devidamente representadas, presentes no CoNEEF do último ENEF. Cada regional 
determina seu próprio quorum. 
 
§ 4º - O CoNEEF deverá ser convocado com antecedência mínima de 30 dias. 
 
§ 5º - Terão direito a voto as entidades de base que tenham apresentado à Coordenação 
Nacional da ENEFAR a Ata de Posse da atual gestão devidamente registrada em cartório. 
Na impossibilidade do  registro, a ata deverá ser acompanhada de lista de votantes, devendo 
ser representada por membro de seu corpo diretivo ou por estudantes pertencentes a mesma 
IES, desde que estes sejam portadores de autorização. 
 
§ 6º - Qualquer deliberação aprovada em CoNEEF só poderá ser alterada em CoNEEF 
posterior se houver um quorum, no mínimo, uma vez e meio superior ao quorum do 
CoNEEF que aprovou a deliberação. 
 
§ 7º - O CoNEEF deverá possuir regimento interno específico de acordo com as normas 
deste estatuto e aprovado pela Plenária Final do ENEF, registrado junto ao estatuto. 
 
Art. 11 -  Os CoNEEFs ordinários ocorrerão em outubro, janeiro, abril e durante o ENEF. 
 
§ 1º - Poderão ser chamados CoNEEFs extraordinários de acordo com as necessidades do 
Movimento Estudantil de Farmácia. 
 
§ 2º - O segundo CoNEEF após o ENEF deverá ocorrer preferencialmente na IES indicada 
como sede do próximo ENEF. 
 
 



Seção III 
Da ENEFAR 

 
Art. 12 - A ENEFAR é o órgão executivo do Movimento Estudantil de Farmácia, dirigido 
por uma Coordenação Nacional. 
 
§ 1º - A Coordenação Nacional é formada por seis coordenadores, com mandato de 01  
(um) ano, a contar da posse. 
 
§ 2º - A posse da Coordenação Nacional e das EREFARs dar-se-á na primeira quinzena de 
outubro de cada ano. 
 
§ 3º - A Coordenação Nacional poderá criar novos departamentos, de acordo com a 
necessidade, a serem aprovados em CoNEFF. 
 
Art. 13 – A página eletrônica http://www.enefar.org.br é o meio de comunicação e 
divulgação oficial da ENEFAR. 
 
§ 1º - Será considerado de conhecimento de todos os alunos e entidades de base de 
Farmácia dentro do território brasileiro qualquer informação contida na página eletrônica 
oficial. 
 
§ 2º - As convocações de CoNEEF, Fóruns, Plenária Final de ENEF e eleições deverão ser 
realizadas através da pagina eletrônica oficial da ENEFAR, além da postagem de material 
impresso. 
 
Art. 14 – A ENEFAR compreenderá 08 (oito) regionais. 
 
I) Regional Sul: Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná; 
 
II) Regional São Paulo: São Paulo; 
 
III) Regional Sudeste: Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro; 
 
IV) Regional Centro-Oeste: Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás e Distrito Federal. 
 
V) Regional Norte: Amazonas, Amapá, Pará, Tocantins, Acre, Rondônia e Roraima: 
 
VI) Regional Nordeste I: Alagoas, Sergipe e Bahia 
 
VII) Regional Nordeste II: Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte. 
 
VIII) Regional Nordeste III: Piauí, Ceará e Maranhão. 
 
Art. 15 – A IES sede da Coordenação Nacional e das Executivas Regionais serão eleitas na 
Plenária Final do ENEF. 
 



§ 1º - Os membros eleitos da ENEFAR preferencialmente não devem fazer parte da 
diretoria do CA ou do DA da IES sede, mas devem ser indicados por eles. 
 
§ 2º - Cada IES interessada em assumir a Coordenação Nacional ou uma das Regionais 
deve atender os critérios mínimos previstos neste estatuto, como participação no 
Movimento Estudantil de Farmácia, estrutura física e recursos humanos para garantir o 
adequado desenvolvimento dos trabalhos. 
 
§ 3º - Os membros da IES sede da ENEFAR  só podem ser substituídos em CoREEF, no 
caso das Regionais, ou em  CoNEEF,  no caso da Coordenação Nacional. 
 
§ 4º - Fica estabelecido que a IES não pode se candidatar concomitantemente a 
Coordenação Nacional da ENEFAR e a EREFAR. 
 
§ 5º - A IES interessada em sediar a Coordenação Nacional ou uma das Regionais deve 
apresentar projeto estrutural, respectivamente, em CoNEEF e CoREEF, realizados 
anteriormente ao ENEF para avaliação. 
 
§ 6º - A sede da Coordenação Nacional poderá ser composta por até duas IES sendo, 
preferencialmente, as coordenadorias administrativa, secretária e tesouraria pertencentes a 
mesma IES. A sede da Coordenação Nacional deve se candidatar em um CoNEEF 
realizado antes do ENEF, sendo avaliada para posterior homologação em Plenária Final do 
ENEF. 
 
Art. 16 – As atribuições da Coordenação Nacional são: 
 
I) Encaminhar as resoluções dos fóruns deliberativos da ENEFAR; 
 
II) Participar de eventos relacionados com o ensino ou com a atividade farmacêutica; 
 
III) Articular com entidades de caráter nacional e internacional da categoria farmacêutica; 

IV) Articulação com outras entidades estudantis; 

V) Convocar, coordenar e secretariar os CoNEEFs e Reuniões da ENEFAR; 

VI) Participar da comissão organizadora do ENEF; 

VII) Garantir o bom andamento das atividades da ENEFAR; 

VIII) Representar os estudantes de Farmácia do Brasil; 

IX) Coordenar a elaboração e organização da documentação e arquivo da ENEFAR; 

X) Divulgar as atividades da ENEFAR; 

XI) Buscar recursos e formas alternativas de viabilização dos trabalhos da Coordenação 
Nacional; 



XII) Elaborar uma política financeira para a ENEFAR e movimentar as contas bancárias, 
assinando os cheques, balanços e outros documentos pertinentes à administração financeira 
da Coordenação Nacional; 

XIII) Recolher a contribuição anual das IES e repassar às regionais; 

XIV) Zelar pela manutenção do patrimônio da entidade; 

XV) Cumprir e fazer cumprir o presente estatuto; 

XVI) Comparecer aos CoREEFs quando solicitado sob justificativa plausível pelas 
EREFARs. 

Art. 17 - As atribuições das Executivas Regionais (EREFARs) são: 

I) Encaminhar as deliberações dos fóruns do Movimento Estudantil de Farmácia as IESs de 
sua região; 

II) Convocar e coordenar os CoREEFs; 

III) Manter contato com entidades da categoria farmacêutica em nível regional; 

IV) Participar de eventos relacionados com ensino ou com a profissão farmacêutica em 
nível regional; 

V) Participar da comissão organizadora do ENEF; 

VI) Elaborar proposta de regimento interno que será avaliado e aprovado em CoREEF; 

VII) Congregar os estudantes de Farmácia de sua região; 

VIII) Auxiliar os CAs e DAs nas resoluções de seus problemas; 

IX) As Coordenações Regionais deverão articular as Comissões de Articulação e 
Mobilização, quando possível para auxiliarem seus trabalhos. A CAME será composta por, 
no mínimo, 03(três) integrantes, com papel consultivo, que deverão ser indicados (ou 
substituídos) pela atual gestão da Executiva Regional em CoNEEF’s. A CAME visa 
articular e capilarizar o debate do MEF nos estados. 

X) Cumprir e fazer cumprir o presente estatuto, bem como seu próprio regimento. 

Art. 18 – As Executivas Regionais têm autonomia para definir seu próprio regimento, 
procurando a melhor forma de realizar suas atividades, baseando-se neste texto. 

§ Único – As Executivas Regionais devem apresentar seu próprio regimento interno no 
primeiro CoREEF após cada ENEF para avaliação e homologação. 

Art. 19 – As sedes das Coordenações Regionais poderão ser compostas por até duas IES 
sendo, preferencialmente, as coordenadorias administrativa, secretária e tesouraria 



pertencentes a mesma IES. As sedes das Coordenações Regionais devem se candidatar em 
um CoNEEF realizado antes do ENEF, sendo avaliada para posterior homologação em 
Plenária Final do ENEF. 

§ 1º - Caso não haja consenso no CoNEEF ou impossibilidade da realização do mesmo, as 
IES sedes da Executiva Regional serão escolhidas pela Plenária Final do ENEF. 

§ 2º - As IES escolhidas devem pertencer à regional a qual se candidata e deve ser avaliado 
em CoREEF a participação no Movimento Estudantil de Farmácia, recursos humanos e 
físicos. 

Capítulo III 

Do Patrimônio 

Art. 20 - O patrimônio da ENEFAR é constituído pelos bens móveis e imóveis que possui, 
ou venha a possuir, por aquisição ou doação. 

Art. 21 – A receita da entidade é constituída por: 

I) Taxa de anuidade paga pelas entidades de base; 

II) Rendimento sobre títulos, direitos e propriedades das ENEFAR: 

III) Auxílio, subvenções, doações e legados de qualquer origem, aluguéis e contribuições; 

IV) Rendas auferidas nos seus empreendimentos;  

V) Quaisquer outros meios admitidos em lei. 

§ 1º - Todas as entidades de base com até 500 alunos devem pagar à Coordenação Nacional 
uma anuidade de 10 % do salário mínimo vigente para cada fração de 50 alunos 
matriculados. As IES que contiverem um número superior a 500 alunos, será cobrado um 
valor fixo de um terço do salário mínimo vigente, quando for superior em até 400 alunos, e 
meio salário mínimo vigente quando for superior a mais de 400 alunos. Serão consideradas 
em dia para o ENEF as IES que efetivarem o pagamento da anuidade até o primeiro 
CoNEEF do ano ou até o último dia útil do mês de janeiro. 

§ 2º - A(s) IES(s) sede(s) da Coordenação Regional e Nacional são isentas do pagamento 
de 50 % (cinqüenta por cento) da anuidade, no período da gestão. Devendo efetivar o 
pagamento da anuidade conforme previsto por esse artigo, parágrafo 1. 

§ 3º - O pagamento da anuidade será arrecadado pela Coordenação Regional, que repassará 
60% do total para a Coordenação Nacional. 

Art. 22 - A Coordenação Nacional e as Executivas Regionais devem apresentar balanços 
financeiros em todos os CoNEEFs. 



Art. 23 – O patrimônio da ENEFAR é inalienável, salvo deliberação em contrário da 
Plenária Final do ENEF. 

Art. 24 -  A ENEFAR manterá conta corrente em agência bancaria estabelecida em 
qualquer parte do Território Nacional e movimentada pelos Coordenadores Administrativos 
e Tesoureiro.  

Art. 25 – As escolas que não estiverem em dia com as contas da ENEFAR não terão direito 
de voto no ENEF. 

§ Único - As dividas correspondentes a antiga política financeira deverão ser negociadas 
com a ENEFAR e avaliadas em CoNEEF. 

Capítulo IV 

Das Infrações e Penalidades 

Art. 26 – São consideradas infrações graves a ENEFAR: 

I) Não cumprimento do estatuto pelas entidades ou pelos membros; 

II) Qualquer posicionamento indecoroso ou que não seja representativo do Movimento 
Estudantil de Farmácia tomados pelos integrantes da ENEFAR; 

III) A não organização do ENEF sem justa causa pela IES sede; 

IV) O desvio de verba da entidade ou alienação do patrimônio por um dos integrantes da 
ENEFAR; 

Art. 27 – As penalidades serão aplicadas segundo deliberação das instâncias e fóruns do 
Movimento. 

§ 1º - São penalidades aplicadas às entidades: 

I) Advertência por escrito; 

II) Multa que poderá ser de ½ (meia) a 2 (duas) anuidades. 

III) Suspensão do direito de voto por um ano. 

§ 2º - São penalidades aplicadas aos Coordenadores: 

I) Advertência por escrito; 

II) Ressarcimento dos danos provocados à entidade; 

III) Suspensão do cargo. 



§ 3º - A ausência de todos os membros de uma determinada EREFAR em dois CoNEEFs 
consecutivos implica em penalização aos seus componentes definida por destituição de seus 
cargos e inelegibilidade por um ano destes integrantes, sendo efetuada nova eleição para 
composição da referida EREFAR na ocasião da segunda ausência. 

Art. 28 – Além das punições e penalidades previstas neste Estatuto ficam os infratores 
sujeitos as penas previstas no Código Civil Brasileiro e demais legislações brasileiras. 

Capitulo V 

Da Diretoria Administrativa 

Art. 29 – A  Diretoria Administrativa, observando o artigo 12, parágrafo primeiro, deste 
estatuto, será formada de 01 ( um) Coordenador Administrativo, 01 ( um) Coordenador 
Secretário, 01 ( um) Coordenador Tesoureiro,  01 ( um) Coordenador Cientifico, 01 ( um) 
Coordenador de Comunicação e Intercâmbio e 01 ( um) Coordenador de Educação e 
exercerão seus mandatos sem  qualquer tipo de remuneração. 

§ 1º - Compete ao Coordenador Administrativo:  

I) Representar a Entidade em todos os atos oficiais, administrativos e judiciais ou nomear 
quem o represente; 

II) Convocar, presidir e encerrar as reuniões do Movimento Estudantil de Farmácia; 

III) Autorizar os pagamentos das despesas normais da ENEFAR; 

IV) Assinar com o Coordenador Tesoureiro todas as operações bancárias; 

V) Assinar as Atas de Reuniões e Assembléias; 

VI) Cumprir e fazer cumprir as determinações deste estatuto. 

§ 2º - Compete ao Coordenador Secretário: 

I) Substituir o Coordenador Administrativo em seus impedimentos; 

II) Administrar e executar todo o serviço de competência de Secretaria; 

 III) Redigir e lavrar as Atas de Assembléias, dos Encontros e das Reuniões previstas neste 
estatuto; 

IV) Cumprir e fazer cumprir as determinações deste estatuto. 

§ 3º - Compete ao Coordenador Tesoureiro: 

I) Responder por todo trabalho da tesouraria; 

II) Manter sob sua responsabilidade todos os valores e bens da Entidade; 



III) Assinar os recibos relativos à cobertura das anuidades, subvenções, doações, legados e 
contribuições; 

IV) Depositar, em estabelecimento bancário escolhido em reuniões de diretoria, toda a 
receita da Entidade. 

V) Assinar com o Coordenador Administrativo todas as operações bancárias; 

VI) Elaborar os pagamentos autorizados pela Diretoria; 

VII) Apresentar mensalmente à Diretoria o balancete de receitas e despesas; 

VIII) Apresentar anualmente o balanço geral de receitas e despesas em Reunião da 
Coordenação Nacional e Regionais da ENEFAR para sua apreciação e aprovação; 

IX) Cumprir e fazer cumprir as determinações do presente estatuto. 

§ 4º - Compete ao Coordenador Científico: 

I) Coordenar os trabalhos de cunho científico-social realizado pela ENEFAR; 

II) Organizar projetos de extensão e assistência a comunidades que deverão ser executados 
no ENEF; 

III) Organizar comissão específica que será responsável pela estrutura científica do 
CoNEEF; 

IV) Elaborar programação para preparação dos coordenadores dos grupos de trabalho do 
ENEF; 

V) Articular junto as EREFARs um planejamento científico para a referida gestão; 

VI) Informar nos CoNEEFS todos os eventos científicos relacionados ao mencionado 
período e atividades desenvolvidas pela Entidade; 

VII) Cumprir e fazer cumprir as determinações deste estatuto. 

§ 5º - Compete ao Coordenador de Comunicação e Intercâmbio: 

I) Coordenar Programas de Intercâmbio para estudantes de Farmácia, em âmbito Nacional 
ou Internacional; 

II) Manter atualizada a página eletrônica da ENEFAR; 

III) Realizar consultas em meios de divulgação e repassar as informações; 

IV) Atuar como moderador do grupo virtual de discussão da ENEFAR; 

V) Manter atualizada a lista de discussão da ENEFAR; 



VI) Pesquisar e divulgar consultas públicas, Projetos de Leis, Leis, Decretos e Resoluções 
de interesse da ENEFAR;  

VII) Cumprir e fazer cumprir as determinações deste estatuto. 

§ 6º - Compete ao Coordenador de Educação: 

I) Organizar a discussão em torno da elaboração de políticas de ensino para ensino para 
educação farmacêutica; 

II) Coordenar ações que visam a integração entre as IES; 

III) Incentivar uma maior participação de IES em atividades do MEF; 

IV) Promover o ensino, pesquisa e a extensão nas Universidades; 

V) Colaborar com a organização e regulamentação de Entidades de Base; 

VI) Cumprir e fazer cumprir o presente estatuto. 

Capítulo VI 

Disposições Gerais 

Art. 30 - As entidades de base não respondem por obrigações contraídas pela Coordenação 
Nacional ou Coordenação Regionais da ENEFAR, quando não seguirem diretrizes 
aprovadas nas instâncias deliberativas da ENEFAR. 

Art. 31 - Todos os membros da Coordenação Nacional representarão a ENEFAR em juízo 
ou fora dele. 

§ Único - A Coordenação Nacional não responde solidária ou subsidiariamente por 
obrigações e compromissos assumidos por qualquer outro estudante em nome da Entidade, 
salvo os que estiverem comprovadamente autorizados pela mesma. 

Art. 32 - A extinção da Entidade, assim como mudanças no estatuto serão decidas em 
Plenária Final do ENEF e por maioria simples de votantes. 

Art 33 - Em caso de extinção da Entidade, os bens serão encaminhados a entidades afins. 

Art. 34 - Em casos excepcionais que ocorrerem dentro do Movimento Estudantil de 
Farmácia, não poderão surgir instâncias que não estejam referenciadas neste estatuto. 

Art. 35 – Os casos omissos neste estatuto serão resolvidos pelas instâncias deliberativas da  
ENEFAR, segundo sua ordem. 


