
 

CARTILHAS DE FORMAÇÃO – JUSTIFICATIVA E ORIENTAÇÕES 

EXECUTIVA NACIONAL DOS ESTUDANTES DE FARMÁCIA 

GESTÃO 2011/2012 - UNIR PARA CONSOLIDAR 

 

INTRODUÇÃO 

 No movimento estudantil, as entidades de base são fundamentais na formação e na 

mobilização de militantes. Elas são não só o elo mais forte do movimento com todos os 

estudantes representados como também a ferramenta mais poderosa na politização e 

conscientização dos mesmos. Não há movimento estudantil forte e representativo sem 

entidades de base que também sejam.  

Atualmente as discussões dentro do Movimento Estudantil de Farmácia (MEF) 

ocorrem principalmente em nível nacional, em CoNEEFs e ENEFs. Esses espaços são muito 

importantes, mas não devem ser o primeiro contato do estudante com os temas debatidos. É 

impossível discutir com a devida profundidade todos os assuntos relacionados à farmácia, 

saúde, educação e sociedade em encontros com tempo restrito e sem que haja um mínimo 

conhecimento prévio desses. 

Além disso, a ENEFAR apresenta uma carência na produção de material de formação. 

Isso faz com que CAs e DAs não saibam os posicionamentos da Executiva e que fiquem sem  

referenciais iniciais para discussões. Isso é reflexo de debates rasos, pouco encaminhativos e 

sem registros acessíveis, que acabam por fazer com que o MEF aconteça apenas para 

militantes e não para a base com um todo.  

Considerando esse panorama propomos aos CAs, DAs e regionais a produção de 

cartilhas de formação, como maneira de aproximar a ENEFAR dos estudantes, de acumular 

sobre os temas propostos e de fundamentar nossas concepções ideológicas.  

 

OBJETIVOS 

1. Aproximar a ENEFAR e o MEF dos estudantes através do debate em CAs/DAs e EREFARs; 

2. Descentralizar as discussões do âmbito nacional; 

3. Produzir material científico e de formação; 

4. Embasar a construção de uma carta de princípios. 

 

METODOLOGIA 

 Cada CA/DA e cada EREFAR terá autonomia para realizar as discussões e produzir as 

cartilhas da maneira que achar adequado. Porém, segue abaixo um modelo organização. 



1. Levantamento leitura de textos-base e pelo grupo. Esses podem ser artigos científicos, 

material produzido pelo movimento estudantil/movimentos sociais, notas técnicas, textos 

de opinião.  

2. Realização de debates internos a fim de se levantar questionamentos, pontos críticos e 

contradições com relação ao tema. 

3. Realização de reuniões, seminários, fóruns e encontros em nível regional, estadual ou local. 

Convidar membros de outros setores do movimento estudantil, movimentos sociais, 

professores e profissionais. Abranger o maior número de estudantes possível.  

4. Elaboração de um texto de sobre o assunto, contendo introdução, questionamentos 

pertinentes, posicionamentos do grupo a e propostas.  

Uma vez pronto, o material deve ser enviado para a Coordenação Nacional e 

apresentado em espaço deliberativo nacional do MEF. Os textos serão publicados no blog da 

ENEFAR, impressos e distribuídos (se possível) para outras entidades de base de Farmácia. 

 

TEMAS 

 As entidades que quiserem participar terão autonomia para escolher e produzir sobre 

o tema que tiverem interesse. Caso o mesmo seja escolhido por diferentes grupos, estes 

devem dialogar entre si para que no material constem as convergências e divergências e não 

haja redundância nas opiniões. Para que um maior número de temas sejam contemplados, 

pedimos que não mais de 2 grupos escolham o mesmo. Abaixo, algumas sugestões. 

 Indústria Farmacêutica 

 Propriedade Intelectual 

 Extensão na Universidade 

 Sistemas de Avaliação do Ensino 

Superior (ENADE/SINAES) 

 Reforma Universitária 

(REUNI/PROUNI/ENEM) 

 Privatização da Saúde 

 Farmácia como Estabelecimento de 

Saúde 

 Farmácia Popular / Aqui Tem Farmácia 

Popular 

 Medicalização da Saúde 

 Acesso a medicamentos 

 Educação Farmacêutica 

 Opressões (LGBT, Mulheres e Negros) 

 Movimento Estudantil 

 Farmácia como estabelecimento de 

Saúde 

 Produção de medicamentos 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 O resultado desse projeto depende diretamente da adesão dos DAs, CAs e Regionais e 

da percepção destes de sua importância na construção do MEF. Por isso pedimos a todos que 

se organizem e participem, pois o crescimento da ENEFAR depende diretamente de vocês.  

 Por fim, a coordenação nacional se coloca a disposição para auxiliar em tudo que for 

necessário, desde o fornecimento de referências bibliográficas até a organização de espaços 

para debate. Contamos com a participação de todos! 


