
 

 Rio de Janeiro, 21 de fevereiro de 2012. 

  

Aos Centros e Diretórios Acadêmicos de Farmácia.  

A Coordenação Nacional da Executiva Nacional dos Estudantes de Farmácia – 

ENEFAR convoca os Centros e Diretórios Acadêmicos de Farmácia do Brasil 

para participarem do LXXXVI Conselho Nacional de Entidades Estudantis de 

Farmácia (CoNEEF). O evento acontecerá no período de 28 a 31 de Março de 

2013, Fortaleza – CE. O CoNEEF será antecedido por um curso Pré-CoNEEF 

no dia 27 que não possuirá caráter deliberativo.  

O CoNEEF é a segunda maior instância de deliberação do Movimento 

Estudantil de Farmácia e suas deliberações afetam diretamente os rumos do 

Movimento Estudantil de Farmácia, contribuindo para a sua construção 

coletiva, democrática, valorizando a pluralidade de ideias.  

A Coordenação Nacional da ENEFAR informa que será exigida ata de posse 

(original) das entidades de bases (CA ou DA) para que as escolas 

representadas tenham direito a voto.  

ATENÇÃO: A ata deverá obrigatoriamente estar registrada em cartório ou 

acompanhada da lista de votantes da eleição da diretoria do CA ou DA (esta 

última carimbada pela Coordenação do Curso), para que este tenha direito a 

voto no CoNEEF. 

 

 



PAUTAS:  

1. Abertura oficial do LXXXV CoNEEF;  

2. Informes da Coordenação Nacional e das Executivas Regionais;  

3. Informes dos Centros/Diretórios Acadêmicos;  

4. Aprovação de Atas;  

5. Ordem do Dia:  

a) Farmácia como Estabelecimento de Saúde – substitutivo ao projeto de 

lei 4.385/94;  

b) Construção do ENEF;  

c) Sistemas de Avaliação do Ensino Superior;  

d) Indústria da Beleza e Opressões;  

e) Precarização da profissão farmacêutica e a necessidade da Jornada de 

Trabalho de 30 horas semanais;  

f)  Uso Racional de Medicamentos e Prescrição Farmacêutica;  

g) O Farmacêutico e a Medicalização da “Loucura”;  

h) Análise coletiva da organização da Executiva;  

6. Encerramento do 85° CoNEEF.  

Sem mais para o momento,  

 

Ana Clara Tupam Newlands 

Coordenadora Secretária da ENEFAR 
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