
    

EXECUTIVA NACIONAL DOS

 ESTUDANTES DE FARMÁCIA

GESTÃO 2009/2010: “NÃO HÁ LUTA SEM AMOR!”

       ATA DO LXXIV CONEEF

ABRIL DE 2010 – RIO DE JANEIRO – RJ



Teresina, 01 de Maio de 2010.

Ata do LXXIV Conselho Nacional de Entidades Estudantis de Farmácia – LXXIV CoNEEF – 

Rio de Janeiro - RJ

Aos dois dias do mês de abril do ano de dois mil e dez, na Universidade Federal do Rio de Janeiro 

(RJ), reuniram-se os estudantes de Farmácia da República Federativa do Brasil para deliberar no 

LXXIV Conselho Nacional de Entidades Estudantis de Farmácia (CoNEEF). Compuseram a mesa o 

coordenadore  da  Coordenação  Nacional  da  Executiva  Nacional  dos  Estudantes  de  Farmácia 

(ENEFAR): Victor Augusto Araújo Barbosa (UFPI – Coordenador de Finanças). Participaram com 

direito de voz e voto os representantes legais das entidades de base das seguintes Instituições de 

Ensino Superior (IES),  que assinaram a lista de freqüência:  CAF – UFPR, PUCRS - DAFFA, 

UFRJ - CAFAR. Participou somente com direito a voz: UFMG - DAFARFAR, UFBA -  DAFG e 

DAFF - UFRGS.

Informes:EREFAR-NE1: Em dezembro a executiva realizou um espaço de formação com o tema 

fundações estatais de direito privado com  a participação do DAFG e CAFAR-UFS, foirealizado em 

salvador.  Teve um CoREEF da NE1 em aracajú,  entre  5  e  10 de janeiro,  dentre  alguns  temas 

discutiu-se fundações , ENADE, PNPIC, atual conjuntura do SUS e o planejamento da executiva. 

Foi  criado  o  blog  da  EREFAR-NE1  (www.erefarne1.blogspot.com)  e  o  jornal  que  está  em 

construção. DAFF- UFRGS: Foi aprovada a prestação de contas do DCE 2008/2009 noConselho 

de entidades de Base (CEB); Recepção dos Calouros - festa Farmácia mi; Adiamento da SAEF para 

o segundo semestre devido ao cogresso pan-amenricano; Participação nos foruns de discussão sobre 

o parque tecnológico da UFRGS. DAFG - UFBA: Realizou-se a semana do calouro entre a 1 e 5 de 

março.  Em  construção  a  30o  SEFAR  com  o  tema  :  Saúde,  educação  e  interdisciplinaridde: 

transformação da sociedade ou inserção no mercado de trabalho. Está acontecendo os Pré-EREFs 

que tem discutido PNPIC, e Ato médico. CAFAR-UFRJ:  Foi realizado a recepção dos calouros 

(FARESC) onde foi exibido o video Farmacêutico na saúde que explica a função do da universidade 

na  sociedade.  MESA DE MOVIMENTO ESTUDANTIL. Ana  Miranda  relata  que  não  havia 

mobilização dos DAs de farmácia e faz um resgate do congresso de Ibiuna onde varios estudantes 



foram presos. Ana ressalta os protestos do vietnan e as repressoes sexuais da época e que haviam 

muitos protestos com precéitos libertários. Fala tabém da grande efervescencia cultural e relembra 

as músicas que eram tocadas no Centro Popular de Cultura (CPC) e dos teatros de rua e que no 

período pós 64 houve um retrocesso nas reformas de base. Ana diz que na época havia a discussão 

das indústrias farmacêuticas serem nacionais para que a população tivesse um maior acesso aos 

medicamentos e ressalta que o tratameto com ervas eram utilizadas pela população pobre e faz uma 

análise da importancia de se devolver o conhecimento gerado na universidade para a população. 

Ana diz uma das maiores lutas era a de se conseguir mais verbas para a educação e que as reuniões 

erão muito difíceis pois pois havia a presença de no máximo de 15 pessoas o que causava muito 

desânimo e que temos de que ter a maturidade para escolher a luta para levar pra frente. Lembra 

ainda do jargão da administração superior "estudante  pra estudar". Fala do ser cidadão e que temos 

de que sonhar coletivamente e que isso é muito difícil que eles queriao e ainda querem melhorar o 

mundo, acabar com a pobreza. Diz que os estudantes de farmácia da época eram de classe média 

baixa  e  que  mesmo  que  a  maioria  não  participasse  ativamente  do  movimento  os  estudantes 

tornaram-se  pessoas  mais  atentas  ao  mundo. Felipe  (UFMG) faz  um  comparativo  das 

movimentações da época com as  de agora e  diz  que infelizmente não fez parte  da geração de 

agregar nas manifestações  contra a implementação do REUNI. Ana fala da imprensa e da questão 

da sensura e da necessidade de se ter mídias alternativas para se contrapor  ao posicionamento 

ideológico da mídia oferecendo alternativas à população. Ana comenta sua volta à UFRJ após sua 

prisão e constatou a presença de contruções áridas na universidade e que havião acabado com as 

turmas de curso com a reforma curricular. Victor (UFPI) fala que hoje as turmas são de certa forma 

prejudicial para a integração dos estudantes pois elas se fecham em sie que os estudantes que mais 

conhecem  o  curso  são  os  que  transitam  por  períodos  diferentes.  Felipe  (UFMG) ressalta  o 

conhecimento  fragmentado das  universidades.  ana fala  da degradação do tecido social  e  que a 

sociedade é conivente com isso e que vivemos em tempos sombrios. Victor (UFPI) exemplifica com 

o individualismo constatado na conferencia educação do município de Teresina.  Felipe (UFMG) 

pergunta como era  a  inserção  do profissional  farmacêutico  na  saúde pública.  Ana diz  que  que 

praticamente não existia e que não so a farmácia como também outros cursos ficava de fora das 

discussões e que hoje melhorou muito e diz que essencial discutir sociedade nos cursos de saúde. 

Jans (UFMG) fala do curriculo que hoje é geralista e não generalista e  Odilon (UFRJ) pergunta 

como  era  a  visão  da  sociedade  a  respeito  do  profissional  farmacêutico.  Ana  diz  que  ele  era 

desconhecido e que hoje ele não passa de um mero comerciante e que há a necessidade dele se 

inserir na sociedade e compara com a farmácia da europa em relação ao atendimento. e defende a 

farmácia como estabelecimento de Saúde. Victor (UFPI) ressalta da formação do farmacêutico ser 

volta da para o mercado.  Jonas (UFRGS) fala de como funciona a atenção farmacêutica no Rio 



Grande do Sul.  Murilo (UFPR) fala da semana acadêmica da UFPR uqe eles irão discutir se  a 

saúde é uma mercadoria ou não. Ana diz que falta capacidade política dos estudantes.  Verônica 

(PUCRGS) diz que o currículo da PUC é muito diferente e tem muita saúde pública, epidemilogia e 

que  prestam  muita  assistencia.  Ecaminhamento:  Retomar  as  discussões  de  farmácia  como 

estabelecimento de saúde.   FUNDAÇÕES ESTATAIS DE DIREITO PRIVADO. A professora 

Mary Jane inicia uma apresentação de Fundações abordando a Política de Saúde no Brasil nos anos 

80 e 90 com o projeto da reforma sanitária que é considerada a maior conquista pós-ditadura no 

âmbito que se trata da saúde como um bem público. Aborda a política de regressão no governo 

collor que assume a política neoliberal com uma desregulamentação da economia, privatização do 

patrimônio público e a flexibilização dos direitos gerando uma precarização do trabalho. Aborda a 

questão da contenção de gastos públicos, provocando um desfinanciamento das políticas sociais. 

Mary  Jane  fala  da  lei  de  responsabilidade  fiscal  e  da  criação  das  organizações  sociais  e  da 

terceirização das políticas públicas e enfatiza a descentralização sem controle social. Victor (UFPI) 

indaga se a conferência Nacional de Saúde funciona na sua plenitude, pois a Comissão Nacional de 

Educação  é  desestruturada  onde  discuti-se  textos-propostas  sem  fundamentos  elaborados  pelo 

governo. Mary Jane diz que não e que a conferencia Nacional de Saúde é independente exemplifica 

com a tentativa de o ministro da Saúde Temporão ter tentado assumir a Presidencia do Conselho 

Nacional de Saúde. Mary Jane reafirma a consepção do PMDB de estado neoliberal que está em 

consonância com as agências internacionais (Banco Mundial) e exemplifica com a gestão de Aécio 

Neves  em MG com a  administração  gerenciada  que  tem uma lógica  de  capitalízação  (lucro  e 

acumulação do capital) da saúde. Explana também sobre as correntes das cinências sociais como o 

positivismo de Kunt, Max Webber e a Marxista. Fala da MARE ( ministerio da administração e 

Reforma do Estado) que é um planejamento do Banco mundial e questiona quem indica os gestores 

da saúde . Victor questiona: como se pode eleger um gestor? Mary Jane Diz que somente atraves de 

movimentação  política,  com abaixos  assinados  e  manifestações  provocando  uma correlação  de 

forças. Bryam (UFRJ) exemplifica a administração do setor público pelo privado com laboratório 

da marinha em que há o repasse do dinheiro para a produção de medicamentos para uma empresa 

de oficiais da marinha. Mary Jane afirma que desde a ditadura que se privilegia o capital do setor 

privado com isenções fiscais. Mary Jane começa a falar da Gestão pública para um Brasil de todos 

do Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão (MPOG) de 2003. e sugere a leitura do pacto 

de gestão -  MS/2006;  Agenda da gestão pública para 2007-2010, MPOG, fev.  2007;  Fundação 

Estatal proposta para o debate. 2007; PL 92/2007 - julho. Cita Otavianne: A ditadura do grande 

capital,  que  faz  uma análise  da  ditadura  militar   analisando  o  relatorio  da  13o CNS.  Fala  do 

Programa mais saúde. Direito de todos ( tira o dever do estado) e resalta qu o FHC tentou fazer a 

mesma coisa so que na forma de uma emenda constitucional e não conseguiu.Mary Jane Cita David 



Hevey:  condição  pós-moderna,  onde  este  faz  todo um estudoda revolução tecnológica  desde  a 

década de 50 e o que elas significam, falando do modelo de gerenciamento da década de 20 e indica 

um filme italiano "mimiu-metalúrgico". Fala também da sociedade do crédito a pós-modernidade 

que aliena os trabalhadores.  Bryam (UFRJ) diz que o IPEA realizou uma pesquisa recentemente 

afirmando que a administração pública é mlhor que a privada e isto não é divulgado. Mary Jane diz 

que  passa-se  uma  idéia  de  que  as  empresas  privadas  são  melhores  pela  demosntração  da 

incapacidade do governo,  ocasionando na falta  de investimentos  e  menos concursos  públicos  e 

afirma que esta é uma tendência pós-moderna E cita as Regionais de trabalho que agora são CLT e 

que os trabalhadores podem ser demitidos a qualquer momento. PENDÊNCIAS DO XXXII ENEF 

E  FINANCIAMENTO  DA  ENEFAR.  Victor  (UFPI) abre  o  ponto  de  pauta  falando  da 

documentação que foi perdida do ENEF de campinas e do dinheiro do TUREF que recebeu a pouco 

tempo e que fez uma lista com as escolas que mandaram a lista  de nomes dos estudantes que 

pagaram o TUREF.  Jonas (UFRG) diz que não há mais a necessidade de se falar  dos arquivos 

perdidos no ENEF campinas ja que no CoNEEF de Porto Alegre (PoA) escreveu-se uma monção de 

repúdio à comissão local e à gestão da ENEFAR gestão 2008/2009. Victor (UFPI) relata as escolas 

DAGEFAR UCS - R$ 330,00; CAFAR/UFS - R$ 550,00; CAFUFES - R$ 205,00; DAFAFAR-

UFMG - R$ 350,00; UFRJ - 790,00;  DAFARCS UFPE - R$ 50,00; DAFF UFRGS - R$ 525,00; 

DAFG -  UFBA -  R$ 400,00;  UFMS -  R$ 725,00,  somando um montante  de R$ 3.925,00.  A 

plenária pergunta o quanto sobrou de dinheiro. Victor(UFPI) diz que sobrou R$ 1.241,00 R$. Victor 

(UFPI) Fala da necessidade da utilização deste dinheiro para o deslocamento da ENEFAR no País 

tanto para a realização de passadas nas escolas como para pedir patrocínios em Brasília.Verônica 

pergunta quantas escolas levaram as Rifas e se o sortei aconteceria neste CoNEEF, e diz questiona o 

não envio da Ata do CoNEEF de Janeiro para a lista da ENEFAR para qu a mesma fosse aprovação 

no CoNEEF do Rio de Janeiro. Victor diz que não tem a relação das escolas que levaram as rifas em 

janeiro. A plenária tenta lembrar as escolas presentes no CoNEEF de Janeiro e jans indaga se o 

CoNEEF tem poder deliberativo devido ao número reduzido de escolas. Victor (UFPI) responde que 

iria apenas confirmar no estatuto da ENEFAR que esta digitalizado e pela falta de um computador 

não será possível afrmar com certeza se o quorum para um CoNEEF é de 30% das escolas presentes 

no  último  CoNEEF  ou  no  ENEF,  mas  que  independente  de  ser  deliberaticvo  ou  não  que 

continuassemos as discussões das pautas. Jonas (UFRGS) proproe que as escolas que não pegaram 

as rifas no CoNEEF de PoA que realizem atividades para arrecadarem a mesma importancia de R$ 

125,00 até o próximo CoNEEF e que iso sirva de ponta pé para uma política de auto financiamento 

da ENEFAR a partir de então e que esta primeira arrecadação fosse priorizada pela ENEFAR para 

ser somada ao dinheiro que sobrou do pagamento do TUREF e  que se pagasse a outra metade do 

TUREF às escolas. Victor (UFPI) ressalta que pode haver a possibilidde da utilização deste dinheiro 



para outras finalidades que possam vir a ser mais urgentes. Encaminhamento: Como discutido no 

73o  CoNEEF e  dando  continuidade  à  política  de  auto-financiamento  da  ENEFAR foram 

selecionados as próximas escolas que devem realizar atividades que arrecadem um montante 

de R$ 125,00 até o próximo CoNEEF, sendo este o CoNEEF do ENEF. Cabe lembrar que a 

atividade não é definida e é de livre escolha da escola. Relação das Escolas: UFES, UFSC, 

UFBA, UFS, UFMG, UFMA, UFPI, UFF. PRORPIEDADE INTELECTUAL.  Victor (UFPI) 

começa uma apresentação conceituando propriedade e difere propriedade intelectual de propriedade 

material,  comparando uma bicicleta com um poema em que há a incapacidade de se utilizar a 

bicicleta  por  duas  pessoas  ao mesmo tempo e  que isto  é  pssível  ao declamar  um poema.  Cita 

Thomas jefferson "Aquele que recebe uma idéia de mim, recebe instrução para si sem que haja 

diminuição da minha, da mesma forma que quem acende um lampião no meu, recebe luz sem que a 

minha  seja  apagada."  e  aponta  suas  contradições  que  apesar  de  sua  conciencia  ele  ja  sofria 

influências de Adam smith quando justifica a propriedade intelectual como uma gratificação o que 

acaba  por  constranger  o  progresso  do  saber,  da  cultura  e  da  tecnologia  e  diz  que  não  há  a 

necessidade de incessantes gratificações aos autores e exemplifica com  Rembrandt, Van Gogh e 

Gauguin, Mozart, Kafka e Benjamin Franklin em que cita uma passagem de sua biografia "Nada 

pode ser feito sem que se tenha antes aprendido com a imensa comunidade dos outros produtores 

contemporâneos  e  dos  que nos  precederam.  E da  mesma forma que usufruimos  e  aprendemos 

gratuitamente  com  todos  eles  -  de  maneira  tão  ampla  que  sequer  podemos  nomeá-los 

individualmente - devemos disponibilizar nossa contribuição para a formação das novas gerações." 

Victor  fala  da  preocupação  da  indústria  da  cultura,  farmacêutica  e  cinematográfica  em que  há 

arrecadação de muito  capital  pelas  empresas  explorando os  autores.  Contrasta  as  diferenças  de 

violação marginal e clandestina de desobediência civil  das leis e explica o sistema de copyleft, 

movimento  iniciado  nos  anos  80  por  Richard  Stallman  e  fala  dos  casos  de  espionagem  que 

aconteceram na decada de 80 e 90 e ainda hoje acontecem entre a Microsoft a Apple e a empresa 

Xerox.  Bryam (UFRJ)  diz  que  não  podemos  pensar  nestas  auternativas  de  registro  de  direitos 

autorais de maneira descolada da sociedade. Victor diz que este é o ponto chave, pois o copyleft é 

uma forma de tentar impedir que as empresas comercializem as produções, mas há muitas ressalvas. 

Victor  fala  das  patentes  da  industria  farmacêutica  e  o  papel  das  universidades  na  inovação de 

medicamentos  e  que  a  quebra  de  patentes  mostra  que  sempre  há  um  aumento  do  acesso  a 

medicamentos.  victor  encerra  dizendo  que  a  remuneração  não  deve  funcionar  como  a  forma 

principal  de  estímulo  e  que  devemos  ter  interesse  coletivo  de  usufrir  com liberdade  a  cultura 

humana o que é mais importante do que a exploração comercial das idéias.  Não é imaginar um 

mundo possível, mas de passar a construí-lo, aqui e agora. CONJUNTURA NACIONAL. Rafael 

de Letras e do DCE UFRJ ja foi da Executiva Nacional dos Estudantes de Letras, afirma a luta em 



defesa da educação Pública e que as consequencias do REUNI (projeto implementado) é contra-

mão. Fala que a crise econômica não vai acabar, vai se acentuar e diz que a economia da grécia teve 

uma queda de 12% e que isso reflete no trabalhador que tem redução de salário ou é demitido. 

Aborda o fato de os governo no mundo todo inclusive o Brasileiro depositou muito dinheiro nas 

empresas e que no mundo chegou à cifra de US$15 tri no  mundo, sendo US$45 bi somentem no 

Brasil principalemte em empresas e bancos, diminuindo assim o orçamento público a exemplo o 

corte de 10% para educação.  Rafael afirma que os elementos da crise economica se mantem para 

esse ano e no pós eleições de 2010 irão se acentuar. Rafael aponta para o Movimento estudantil no 

ano de 2007 em que houve uma forte mobilização contra o REUNI implementado pelo governo 

Lula.  Felipe  (UFMG) fala  das  instituições   privadas  que  estão  cada  vez  mais  adentrando  nas 

universidades  financiando  pesquisas  e  fornecendo  bolsas.  Rafael exemplifica  com  o  banco 

Santander que adentrou na UFRJ e que o governo Lula abre medidas provisórias para precarizar a 

universidade como a lei das fundações que em algumas universidades chegam a movimentar cerca 

de  R$300mi.  Resalta  ainda  que  a  adiminstração  superior  das  universidades  estão  adaptadas  à 

situação e que a universidade está perdendo o seu papel. Coloca também que o REUNI foi um 

"salto de qualidade" no sentido da precarização do ensino e que este foi mplementado de forma 

bárbara e poe em questão o processo do ENEM em que 80% das vagas estão ociosas e que isto é um 

problema de cunho político e elitisa mais ainda as universidades onde so os melhores estudantes 

tem acesso. Felipe Propõe que as escolas falem de suas realidades sobre o REUNI. Victor (UFPI) 

diz que na UFPI está vivenciando os impactos do REUNI com a grande entrada de estudantes na 

universidade, não pelo fato deles entrarem mais pela ausencia de estrutura para recebe-los, pois 

criaram varios cursos e aumentaram o número de vagas e não ampliaram o espaço físico de maneira 

a comportar estes estudantes, sendo que as reformas que estão acontecendo na UFPI não consegue 

suprir sequer a demanda de 2 anos atras. Aponta  a questão da falta de professores na universidade 

como um todo e  diz  que  no  curso  de  farmácia  há  pelo  menos  umas  10  (dez)  disciplinas  sem 

professor  e  na  emfermagem  os  estudantes  estão  sem  salas  de  aula  o  que  culminou  numa 

manifestação no início do período e termina dizendo que este um momento fertil para os estudantes 

tentarem se organizar para reivindicar uma educação pública e de qualidade.  Jonas (UFRGS): diz 

que na UFRGS concluíram um bloco de sala de aulas que não comporta todos os estudantes que 

estão  entrando  na  UFRGS  por  conta  do  aumento  das  vagas  e  que  o  RU  não  comporta  mais 

estudantes.  Foi  criado  o  curso  técnico  de  biotecnologia,  mas  que  o  DCE  teve  uma  série  de 

conquistas para a assistência estudantil.  Felipe (UFMG) Diz que a realidade da UFMG é parecida 

com a da UFPI e que o REUNI foi aprovado sem a mínima discussão e que se criarão mais de 15 

cursos novos. A farmácia não tem prédios novos e com a previsão de dobrar o número de estudantes 

até 2014 não ha como a atual estrutura suportar.  E que estar  acontecendo muito concurso para 



professor substituto.  Erick (UFBA) Diz que na UFBA ja criaram os bachareis interdisciplinares e 

que a obras começaram agora e que o RU existe somento o espaço físico construido mais não 

funciona o que prejudica os estudantes e que o curso de farmácia noturno não tem infra-estrutura. e 

que  boa  parte  dos  professores  são  substitutos.  Murilo(UFPR)  diz  que  os  problemas  na  UFPR 

começaram a aprecer agora e que eles não tem sala de aula e que a administração da UFPR está 

tentando retirar os espaços dos CAs para a construção de salas de aula. Victor (UFPI) pergunta para 

Rafael  se  tem como impedir  as  metas  do  REUNI  ?  Rafael diz  que  tem de  haver  uma  maior 

organização do ME atraves da FENEX, CONLUTE, DCEs e CAs. unindo as entidades estudantis e 

friza que não devemos ser contra a expansão e sim ao REUNI. e da a proposta de se criar um blog 

com informações sobre o que está acontecendo nas universidades  e victor propoe a cosntrução de 

um  documento  contra  as  metas  do  REUNI  e  com  os  informes  das  escolas  sobre  o  que  está 

acontecendo  nas  IES.   Jonas (UFMG) pergunta qual  o  enfoque deve ser dado,  se  é  voltar  ou 

garantir a expansão com qualidade.  Rafael diz que há a possibilidade de se revogar o decreto do 

REUNI e que tem de tocar as lutas mais específicas e que há uma fragementação da luta porque a 

implementação é diferente nas universidades e que as verbas destindas às universidade tem de ser 

gerida pelas universidades e não pelos governos..  Encaminhamento: Que se construa um blog 

com  informações  sobre  o  que  está  acontecendo  nas  universidades   e  victor  propoe  a 

cosntrução de um documento contra as metas do REUNI e com os informes das escolas sobre 

o que está acontecendo  nas IES. XXXIII ENEF. A Comissão Local (CL) começou dando os 

informes:  Inicialmente perguntando se alguém tem alguma sugestão de modificação da arte  do 

ENEF e dizendo que o ENEF será de Domingo (25) a sábado (31) de julho e que no domingo pela 

manha no máximo os participantes terão que sair do alojamento devido a entrega do local ser feita 

no dia seguinte e tb a questão da limpeza, pois o local deve ser entregue limpo. Refeições serão no 

RU do campos da Saúde devido ao preço sair mais barato do que em outros lugares. As Fecfarmas 

irão acontecer provavelmente na FacFar UFRGS. O alojamente será no colegio proximo a FacFar 

UFRGS. O patrocinio solicitado ao CFF foi negado por questões jurídicas. Quanto aos chuveiros 

serão 2 conteiners cada um com 10 chuveiros ( 1 masc e 1 fem ), com água quente.  Quanto ao 

limite de inscrição a CL vai definir entre 400 á 450 pessoas a depender do espaço do alojamento. A 

Plenária elenca as atividade confirmadas para o ENEF (ver nexo 1). Verônica alerta para os prazos 

de confirmação das oficinas e pede para que victor (UFPI) entre em contato com o restante da CN 

para  confirmar  as  atividades  as  quais  estão  responsáveis.  Jonas  e  Izabela calculam quanto  de 

dinheiro ainda é necessário para a construção do ENEF para estipular um valor para as inscrições. 

Victor (UFPI) acrescenta que deve-se incluir as passagens e a inscrição da Coordenação Nacional 

nos cálculos. Ecaminhamentos: Quanto aos valores das isncrições 1º Lote: 135,00 R$ até final 

de maio./2º Lote: 155,00 R$ mês de junho./3º Lote: 175,00 R$ mês de julho. O Turef fica a 



cargo de cada pessoa, sendo que a CL irá contactar uma agência de turismo pra ver preço e 

deslocamento e destinos. Os DAs/CAs ficarão reponsaveis pelas inscrições de sua escola e as 

escolas que não tiverem DA ou CA podera fazer a inscrição diretamente com a ENEFAR. Os 

responsáveis pelas oficinas tem até início de maio para confirmar se a oficina acontecerá para 

organizar as inscrições . AVALIAÇÃO DO LXXIV CONEEF Victor (UFPI) Abre o Ponto de 

pauta dizendo que o CoNEEFfoi bom no aspecto de se conseguir discutir todas as pautas, e faz uma 

colocação de que devemos ser mais poderados nos espaços livres pois se o CoNEEF estivesse com 

uma programação masi apertada teriamos comprometido as discussões das pautas.  Jans (UFMG) 

Fala do baicho número de escolas presentes o que pode comprometer o CoNEEF e propoe que se 

incentive as escolas a participarem mais do CoNEEF. Murilo (UFPR) Diz que o CoNEEF não teve 

muita tensão e que o espaço de Propriedade intelectual foi muito bom e o de fundações o mais 

completo.  Victor  (UFPI) fala  que  os  subcoletivos  funcionaram e  questiona  se  estes  devem ser 

mantidos para os proximos CoNEEFs, Jonas (UFRGS) diz que deve-se deixar em aberto para a CL, 

dependendo da condição de organização da mesma.  Gabriel (UFRJ)Pede para que seja feita uma 

ultima limpeza no espaço do alojamento. Victor (UFPI) propõe que seja dado início uma comissão 

estatutária via lista da ENEFAR para apresentar  propostas de alterações do Estatuto do ENEFAR 

no ENEF. Encaminhamento: Que      deixe-se a formação dos subcoletivos em aberto para a CL,   

dependendo da condição de organização da mesma. Que se crie uma comissão estatutária via 

lista da ENEFAR para apresentar propostas de alteração no próximo ENEF. Para constar, eu, 

Victor Augusto Araújo Barbosa, Coordenador de Finanças da ENEFAR digitei, em conjunto com 

Erick Soares Lisboa, coordenador da  Execultiva Regional Dos Estudantes de Farmácia Nordeste 

NE1, e  lavrei essa ata que depois de lida e aprovada em plenária será assinada pelos representantes 

dos Centros e Diretórios Acadêmicos presentes, juntamente com o Coordenador Administrativo da 

ENEFAR.



ANEXO 1) Atividades confirmadas para o ENEF 2010

Marcações em destaque (amarelo) são atividades confirmadas.

ENEF 2010

- Tema
“Humanização da saúde: questão de educação’’

- Festival Cultural de Farmácia (Fecfarmas) (contato CL: Beta)

Festas Regionais 
1. Sul -> Tami (UFRGS), Bia e Pati (UFPR)
2. Sudeste -> Alessandro e Marco Antônio (UFRJ), Lucas (UNESP)
3. Nordeste -> Malu (UFPE), Talita (UFMA)
4. Centroeste -> Rafael (UEM), Nelson (UFMA)
5. Norte -> César (UFPA)

- Oficinas
1. Arte no laboratório (UFRGS)
2. Oficina de fotografia (falar com Marcelo UFPR)
3. Teatro improviso (Pati, UFPR)
4. Expressão corporal (Pati, UFPR)
5. Teatro do Oprimido (César, UFPA)
6. Yoga (Pati, UFPR)
7. Hip - Hop (UFRGS, UFMA)
8. DAS - Dinâmica de atenção a saúde
(Marcinha, Gabriel “Tylenol”, UFRJ)
9. Hospitalhaços (Roberta, UFRGS)  
10. Tradição Gaúcha (Jonas, UFRGS)
11. Forró (Malu, UFPE)
12. Malabares ( Verônica, PUCRS e Malu, UFPE) 

- Minicursos
1. Empreendedorismo em Farmácia Magistral (Gabriel “Tylenol”, UFRJ)
2. Homeopatia (Gabriel “Tylenol”, UFRJ)
3. Farmacêutico na Saúde Pública (Verônica, PUCRS)
4. Atenção Farmacêutica (UFRGS)
5. Produção de cerveja (PUCRS)
6. Injetáveis (UFRGS) -vagas limitadas-
7. Farmácia como Estabelecimento de Saúde( UFRGS)
8. Alimentos Transgênicos (UFRGS, Nelson)
9. Controle de Qualidade em Chocolate (UFRGS)
10. Controle de Qualidade em Frigoríficos (UFRGS)
11. Simbologia do medicamento (Pati, UFPR)
12. Farmácia Hospitalar (Verônica, PUCRS)
13. Residência Multiprofissional (Roberta, UFRGS)
14. Análises Clínicas (UFRGS)
15. Farmacoeconomia no SUS

- GTT’s
1. Ações afirmativas (Roberta, UFRGS / Nelson, UFMA)
2. Novas Concepções de saúde (Rangel, UFPR)
3. Novas formas de investigação em saúdes (Talita, UFMA)



4. Mercantilização da Saúde (Gabriel “Tylenol”, UFRJ)
5. Inovações nas Políticas Públicas da Saúde do homem (Kledson “Rato”, UFPE)
6. Universidade e movimentos sociais (Roberta, UFRGS / Nelson, UFMA)
7. Movimento Estudantil (Gabriel, UFRJ, Talita)
8. Educação Farmacêutica (Talita, UFMA)
9. Multi, Inter e transdisciplinaridade (Patrícia, UFPR)
10. Efeitos da intervenção da religião na saúde (Lucas, UNESP / Verônica, PUCRS)
11. Saúde popular (Beatriz, UFPR)
12. Ato Médico (UFRGS)
13. Escolas Pagas (Nelson, UFMA)
14. Assistência Farmacêutica (Verônica, PUCRS)
15. Farmácia Escola (Roberta, UFRGS)
16. Propriedade Intelectual (Victor, UFPI)

- Mesas
1. Mesa abertura
*Teatro -> DAFF UFRGS
*Apresentação do encontro e da ENEFAR -> CN, CL, regionais

2. Educação: reprodução ou transformação?
*Processo Educativo -> Prof. Ivo Tonet da UFAL (Talita, UFMA)
*Educação farmacêutica -> Zuleide Queiroz do ANDES (Nelson, UFMA)
*Contradições na Educação (reforma universitária: ProUni e ENADE, reformas 
curriculares) -> Lisboa UFRN (César, UFPA) 

3. O profissional farmacêutico e o desafio da humanização
* Humanização -> Mauro T. da UFRGS (Roberta); Álvaro (Talita) 
* Saúde no contexto social (SUS, controle social, reforma sanitária) -> Sonia Fleury 
CEBES-CNS (César)
* Atenção farmacêutica -> Prof.Mauro de Castro (Jonas UFRGS) 

4. “Saúde e Educação: faces de contradições”
* tema da mesa -> Roberto Dantas ANDES-SN UnB (Roberta, UFRGS / César, UFPA)
* Fundações -> Sarah Granemann UFRJ (César, UFPA / Alessandro, UFRJ)
* Educação em saúde -> Denise Bueno ou Odalci da UFRGS (Roberta, Tamires)

- Comissões
1. Comunicação: Arthur (UNESP), Pablo (UFRGS), César (UFPA), Aramys (UFMA).

2. Político pedagógica: Nelson (UFMA), Isabelle (UFRGS), Patricia (UFPR), César 
(UFPA), Marcão (UFRJ), Kllysmann (UFMA)

3. Cultural: Beta e Tami (UFRGS), Bia e Pati (UFPR), Alessandro e Marco Antônio (UFRJ), 
Lucas (UNESP), Malu (UFPE), Rafael (UEM), Nelson e Talita (UFMA), César (UFPA)

4. Científica: Rato (UFPE), Nelson (UFMA), Victor (UFPI), Aramys (UFMA).

- CCBEF (Congresso Científico Brasileiro dos Estudantes de Farmácia)
- Mesa para discutir ciência:

-Antônio (UFRGS)
-Lucas (UFPR)
-Prof. José Menezes (UFMA)




