
 

 

DIRETÓRIO ACADÊMICO DE FARMÁCIA 

“OSWALDO CRUZ” - UFMA 

GESTÃO: HÁ BRAÇOS NA LUTA! 

EXECUTIVA REGIONAL DOS ESTUDANTES DE FARMÁCIA NORDESTE 3 

 

PROGRAMAÇÃO COREEF – NE 3 

 

O Conselho Regional das Entidades Estudantis de Farmácia é um espaço de construção 

e organização do Movimento Estudantil de Farmácia do Nordeste, no caso da região 3, que 

inclui Maranhão, Piauí, Ceará e o Pará, que apesar de não ser do Nordeste, este estado é 

incluindo nesta distribuição política. 

O CoREEF – NE 3 nesta edição terá como caráter principal a formação política dos 

estudantes de Farmácia do Nordeste e de entidades que a convite do Diretório Acadêmico de 

Farmácia da UFMA (DAFAR-UFMA) também poderão se fazer presentes e contribuir com 

os debates que acontecerão. Nesse espaço vamos debater sociedade, saúde pública, educação, 

movimento estudantil, conjuntura política e mundial, universidade e assuntos pertinentes às 

discussões atuais. 

 

QUINTA-FEIRA (04.02.2010) 

Manhã (a partir da 9 h) 

Espaço de discussão sobre o filme “Quanto vale ou é por kilo?” 

Adaptação livre do diretor Sérgio Bianchi para o conto "Pai contra Mãe", de Machado de 

Assis, Quanto Vale ou É Por Quilo? desenha um painel de duas épocas aparentemente 

distintas, mas, no fundo, semelhantes na manutenção de uma perversa dinâmica sócio-

econômica, embalada pela corrupção impune, pela violência e pelas enormes diferenças 

sociais. No século XVIII, época da escravidão explícita, os capitães do mato caçavam negros 

para vendê-los aos senhores de terra com um único objetivo: o lucro. Nos dias atuais, o 

chamado Terceiro Setor explora a miséria, preenchendo a ausência do Estado em atividades 

assistenciais, que na verdade também são fontes de muito lucro. Com humor afinado e um 

elenco poucas vezes reunido pelo cinema nacional, Quanto Vale ou É Por Quilo? mostra que 

o tempo passa e nada muda. O Brasil é um país em permanente crise de valores. 

 

Tarde (a partir das 14 h) 

Discussão sobre Conjuntura Atual 

Prof. Dr. José Menezes (Departamento de Economia da UFMA) 
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SEXTA-FEIRA (05.02.2010) 

 

Manhã 

Discussão sobre Educação (educação no geral e educação farmacêutica) 

Adriano Lopes (Farmacêutico do Estado do Maranhão) 

 

Tarde 

Discussão sobre Universidade (universidade pra quem? Universidade reprodução do modelo 

de sociedade em que vivemos?) 

Prof. Dr. Romildo dos Santos Silva (Departamento de Economia da UFMA) 

 

SÁBADO (06.02.2010) 

Manhã: 

Espaço de discussão e formação (movimento estudantil, sociedade, educação e etc) 

Vinicius Bezerra e Saulo Pinto (Profs. do Instituto Federal de Educação Tecnológica) 

Tarde:  

Espaço de discussão e formação (movimento estudantil, sociedade, educação e etc) 

Vinicius Bezerra e Saulo Pinto (Profs. do Instituto Federal de Educação Tecnológica) 

 

DOMINGO (07.02.2010) 

Manhã: 

Espaço de discussão e formação (movimento estudantil, sociedade, educação e etc) 

Vinicius Bezerra e Saulo Pinto (Profs. do Instituto Federal de Educação Tecnológica) 
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Tarde: 

Espaço de discussão e formação (movimento estudantil, sociedade, educação e etc); 

Vinicius Bezerra e Saulo Pinto (Profs. do Instituto Federal de Educação Tecnológica) 

 

Seminário de gestão da EREFAR – NE 3 

 

 

Nelson Machado do Carmo Júnior 

Coordenador Geral – DAFAR (UFMA) 

 

 

 


