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Ensino farmacêutico
em questão

Farmacêuticos, professo-
res e estudantes de Farmá-
cia, autoridades de todos os
segmentos do setor e exce-
lências farmacêuticas, do
Brasil e de outros Países, es-
tarão, em Brasília, de primei-
ro a quatro de agosto de
2000, para participar da I
Conferência Nacional de Edu-
cação Farmacêutica. O even-
to, que já é considerado
como um dos mais importan-
tes, na área de ensino farma-

cêutico, no País, será realizado pelo Conselho Fede-
ral de Farmácia, sob a organização de sua Comissão
de Ensino.

A data limite para se inscrever para participar
da Conferência será dia 15 de julho. Após esse perí-
odo, as solicitações de inscrição serão avaliadas pela
Comissão Organizadora. Os interessados devem en-
viar a sua ficha de inscrição e original de depósito
bancário para o CFF, no seguinte endereço: SCRN
712/713 - Bloco “G” - número 30 – Brasília/DF.  O
CEP é 70.760-770. Maiores informações devem ser
obtidas pelo telefone (61) 349-6552, pelo e-mail
gabinete@cff.org.br ou ainda junto à home-page do
Conselho Federal, no endereço www.cff.org.br O
fax é (61)349-5509.

O valor da inscrição é de R$60,00 (para pro-
fissionais) e de R$ 30,00 (para estudantes). Para se
inscrever, o interessado deve efetuar o pagamento,
em nome do Conselho Federal de Farmácia, na Cai-
xa Econômica Federal - Agência 002 - operação 003
- conta número 2324-3.

Transformações - A I Conferência aconte-
cerá, exatamente no momento em que a Farmácia,
no Brasil, inicia um processo de profundas transfor-
mações, o que a coloca no foco de incontáveis dis-
cussões e questionamentos, por todo o País. Na es-
teira dessas transformações que sacodem o segmen-
to, quer ocorram no setor produtivo, quanto no de
prestação de serviços de atenção farmacêutica, o

ensino de Farmácia
ganha contornos mui-
to especiais.

É quase um con-
senso entre especialis-
tas no assunto que o
ensino farmacêutico
carece de sofrer mu-
danças radicais, para
acompanhar essa
gama de novidades
que este final de sécu-
lo reserva à profissão
farmacêutica, sob
pena de a educação
farmacêutica ficar
num inconcebível des-

compasso com o seu tempo.
Programa - a Comissão de Ensino do Conse-

lho Federal de Farmácia esmerou-se em elaborar um
programa que atendesse a todo esse clamor por trans-
formações curriculares que parte dos mais diversos
segmentos do setor farmacêutico, principalmente do
meio acadêmico. Portanto, é um programa fundo e
diverso, enriquecido com o peso dos nomes dos seus
convidados, os quais participarão de palestras, con-
ferências e mesas-re-
dondas. A I Conferên-
cia será aberta, no dia pri-
meiro de agosto, às
9h30, pelo presidente do
Conselho Federal de Far-
mácia e presidente de
honra do evento, Jaldo
de Souza Santos. Veja o
programa.

Conferências:
“A educação farmacêu-
tica nas Américas”, por
Nelly Marin Jaramillo
(Opas/OMS), cuja Mesa
será presidida pela con-
selheira federal pelo Es-

Magali Demoner, presidente

Artêmio Barbosa
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pírito Santo, Magali
Demoner Bermond; e
“Acreditação e vali-
dação dos cursos de
Farmácia no Brasil”,
por Lauro Ribas Zim-
mer (Conselho Naci-
onal de Educação),
tendo como presiden-
te de Mesa Paulo Ja-
coni Saraiva (da
UFRGS) – ambas, no
dia primeiro de agos-
to; “A elaboração do
projeto pedagógico
para a melhoria da

qualidade de ensino”, por Alfredo Júlio Fernandes
Neto (Abeno), com a Mesa presidida pelo professor
Radif Domingos (diretor do curso de Farmácia da
UFG) – dia dois; e “O ensino das análises clínicas no
Brasil”, por Humberto Tibúrcio (Sociedade Brasilei-
ra de Análises Clínicas – Sbac), sob a presidência de
Lenira da Silva Costa (conselheira federal pelo Rio
Grande do Norte) –
dia quatro.

Mesas redon-
das: “Processos de
mudança das ativida-
des do farmacêutico”,
com exposições dos
farmacêuticos Valmir
de Santi (Brasil), Mar-
celo Daniel Peretta
(Argentina), Claudio
Moon (Chile) e Usoa
Busto (Canadá) e sob
a presidência de Der-
meval de Carvalho
(Brasil) – dia dia dois
de agosto; “Novas
metodologias educa-
cionais”, tendo como presidente Arnaldo Zubioli (di-
retor secretário do CFF) e como expositores Antô-
nio Carlos Mira (PUC-PR), Regina Pesoa (Chile) e
Rogério Hoefler (da equipe do Cebrim/CFF); e “Pro-
cessos de integralização curricular na formação pro-
fissional”, sob a presidência de Gustavo Éboli (con-
selheiro federal pelo Rio Grande do Sul), tendo como
expositores José Augusto Dupim (CUMP-MG), Jú-
lio Fernandes Maia Neto (UFRN) e José Carlos Sa-
raiva Gonçalves (UFRJ) – dia três; e “O ensino e o
exercício profissional da Farmácia”, presidida por

Garibaldi José de Carvalho
Filho (conselheiro federal
pelo Maranhão) e com  ex-
posições de Eduardo Gonçal-
ves (presidente da Associa-
ção Nacional de Farmacêuti-
cos Industriais – Anfi), Ma-
ria das Graças Gonçalves
(Sociedade Brasileira de Far-
macêuticos Homeopatas –
SBRAFH), Murilo de Souza
Mauro (Associação Brasilei-
ra de Farmacêuticos Home-
opatas), Marco Antônio Pe-
rino (Associação Nacional de
Farmacêuticos Magistrais –
Anfarmag) e José Merched Chaar (Universidade Fe-
deral do Amazonas) – dia quatro de agosto.

As atividades terão como coordenadores os
farmacêuticos Ilza Marta de Souza (UC-MT), Maria
Cleide dantas de Carvalho (UFRN), Gedayas Medei-
ros Pedro (Esesfa-ES), Micheline Marie Meiners
(conselheira federal pelo DF e coordenadora do Ce-
brim/CFF) e Sérgio Lamb (PUC-RS) – atividades do
primeiro e terceiro dias; Marco Aurélio Dorneles
(UFRGS), João Samuel de Morais Meira (conselhei-
ro federal pela Paraíba), Cid Aimbiré de Moraes San-
tos (UFPR), Neudo Heleodoro Magnago (Univix-ES),
Miguel Ângelo da Silva (UFA-AM) – atividades do
segundo e quarto dias.

Comissão - A Comissão de Ensino do CFF é
formada por Magali Demoner Bermond (presidente
e conselheira federal de Farmácia pelo Espírito San-
to), Artêmio Barbosa Cor-
rêa (conselheiro federal de
Farmácia pelo Amazonas),
Carlos Cecy (professor da
PUC-PR e ex-presidente do
CFF), José Aleixo Prates e
Silva (professor, diretor do
curso de Farmácia da Uni-
versidade Potiguar e presi-
dente da Associação Brasi-
leira de Ensino Farmacêu-
tico e Bioquímico – Aben-
farbio), Nilsen Carvalho
Fernandes de Oliveira Filho
(diretor do Centro Biomé-
dico da UFRN) e Zilamar
Costa Fernandes (professora de Homeopatia da UFR-
GS). A I Conferência conta com o apoio da Aben-
farbio.

Carlos Cecy Nilsen Carvalho

Zilamar Fernandes


