
CARTA ABERTA AOS ESTUDANTES DE FARMÁCIA 

 

O movimento estudantil de farmácia vem por meio deste documento 

mostrar sua indignação pelos fatos ocorridos no Encontro Nacional de 

Estudantes de Farmácia sediado na cidade de Campinas – SP no período 25 

de julho à 01 de agosto de 2009, bem como prestar um esclarecimento a todos 

estudantes de farmácia, que estiveram presentes no mesmo, e se sentem 

lesados de algum modo com a total falta  de respeito e responsabilidade por 

parte da comissão local (CL) – responsável pelo evento. Muitas questões estão 

expostas, sem respostas para os estudantes de farmácia de todo Brasil e, o 

que é pior, não há previsão para solucionar a situação. 

A omissão da CL, durante a construção e a realização do evento, da 

qual apenas 3 pessoas participavam ativamente, prejudicou a Coordenação 

Nacional (CN) que teve de assumir as enormes responsabilidades da CL a 

menos de um mês do início do evento. Apesar de todo esforço da CN e dos 

estudantes que a auxiliaram, o evento apresentou graves problemas 

estruturais, logísticos e políticos. 

Quanto aos problemas estruturais, não bastasse a falta de 

comunicação da parte da CL em resposta à questionamentos da CN, é sabido 

que, durante o evento, simplesmente abandonaram a organização do mesmo, 

e suas demais responsabilidades, prejudicando gravemente a realização das 

atividades, sobrecarregando, não só a CN, como outros estudantes que 

estavam ligados, de alguma forma, a construção dos espaços. 

Os estudantes continuam se questionando, 6 meses após o término do 

evento: onde está o dinheiro usado para pagar o TurEF – que não aconteceu? 

Não só não aconteceu, como o dinheiro pago pelos estudantes foi utilizado, 

sem aviso prévio para o pagamento de dívidas do próprio ENEF. Esses 

questionamentos não chegam aos ouvidos da ex-CL, mas sim dos 

representantes dos DAs/CAs cujos colegas tiveram seu dinheiro roubado. 

Representantes, estes, que são difamados publicamente com acusações fortes 

que denigrem, não só sua imagem pessoal, como a imagem do seu 

Diretório/Centro, afastando ainda mais a base das discussões e debates. 

As FECFARMAs não atingiram os objetivos propostos, não respeitando 

o caráter cultural, dando pouco ou nenhum valor à identidade regional proposta 



e definida nos CoNEEFs daquele ano. A distância das festas prejudicou este 

espaço, causando transtorno entre os estudantes que, devido a problemas de 

logística, não puderam participar. Ainda, a festa realizada no shopping Dom 

Pedro segregou os estudantes devido ao alto custo dos itens de consumo 

naquele estabelecimento, causando constrangimento. 

Assim, constatamos a falta de responsabilidade, transparência, e 

seriedade daquela Comissão Local durante a organização do XXXII ENEF, não 

só com o evento em si, mas com todo o Movimento Estudantil de Farmácia. 

 

Porto Alegre, 22 de janeiro de 2010. 

Assinam esta carta: 

 

DAFARCS – UFPE 

CACIF – UNESP 

DAFF – UFRGS 

CAF – FACIMP-MA 

DAFAR – UFMA 

DAFFA – PUCRS 

CAF – UFPR 

CAFAR – UFRJ 

CALF – UFPA 

           CAFES - UEM 


