
 

RELATO DA PLENÁRIA FINAL DO IV ENARUNI 

 

A Plenária Final do IV ENFARUNI aconteceu no auditório “Professor Francisco Nunes de Sousa” da Faculdade 

de Farmácia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, no dia 14 de novembro de 2012, às 17h30min 

(Horário Local). Os trabalhos foram conduzidos pela Profa. Dra. Nathalie de Lourdes Souza Dewulf (UFG) e 

Profa. Dra. Francisca Sueli Monte (URFN), e relatado pela Farm. Ma. Tatyana Xavier Almeida Matteucci 

Ferreira (UFG). Estiveram presentes representantes de 21 (vinte e uma) instituições, quais sejam: Centro 

Universitário UNIVATES; Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS); Faculdade Penambucana de 

Saúde (FPS); Universidade Alto Vale do Rio do Peixe (UNIARP); Universidade Federal de Alfenas (UNIFAL); 

Universidade de São Paulo, Campus de Ribeirão Preto (USP-RP); Universidade Federal de Goiás (UFG); 

UniEvangélica; Faculdade Unida de Campinas (FACUNICAMPS); Universidade Potiguar (UnP); Faculdade 

Santo Agostinho (FSA); Conselho Regional de Farmácia do Estado de Minas Gerais (CRF-MG); Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte (UFRN); Universidade Federal de Alagoas (UFAL); Conselho Regional de 

Farmácia do Estado de Alagoas (CRF-AL); Universidade Federal de Campina Grande (UFCG); Conselho 

Regional de Farmácia do Estado de Pernambuco (CRF-PE); Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF); 

Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE); Universidade Federal do Maranhão (UFMa); 

Associação Brasileira de Ensino Farmacêutico (ABENFAR). Cada instituição teve direito a um voto, 

independente do número de representantes presentes. Alguns membros presentes estavam representando mais de 

uma instituição, por isso, das 21 (vinte e uma) instituições presentes, apenas 16 (dezesseis) tiveram direito a voto. 

Primeiramente foi realizada a leitura do Relato Final do III ENFARUNI. Foi sugerido que nos próximos 

encontros a leitura do relato da plenária final do encontro anterior seja realizada no início do evento, e, após a 

leitura do relato seja realizada a apresentação dos resultados dos grupos de trabalho. A primeira pauta foi a 

votação da proposta de que o ENFARUNI passe a ser realizado junto com o Fórum de Coordenadores de Curso 

de Farmácia. Para esta pauta houveram duas propostas: (a) Solicitar a inserção o ENFARUNI no Fórum de 

Coordenadores de Curso de Farmácia; (b) Manter o ENFARUNI como um evento independente, que pode ser 

casado ou não com um evento da instituição sede, e tentar incluir um representante no Fórum de Coordenadores 

do Curso de Farmácia levando as propostas do ENFARUNI. A proposta B venceu com 13(treze) votos, contra 

03(três) votos para a proposta B. Não houveram abstenções. A segunda pauta foi a votação da próxima sede do 

ENFARUNI. Houveram 3 (três) candidaturas: Universidade Federal de Campina Grande, Universidade Federal 

de Alagoas e Universidade Federal de Goiás juntamente com UniEvangélica. Houve 1 (hum) voto para a 

Universidade Federal de Campina Grande, 05 (cinco) votos para Universidade Federal de Alagoas e 10 (dez) 

votos para a Universidade Federal de Goiás juntamente com UniEvangélica. Não houveram abstenções. A 

terceira pauta foram propostas de grupos de trabalho. A primeira proposta foi a solicitação de parecer jurídico 

sobre a comercialização de produtos e serviços em Farmácias Universitárias à assessoria jurídica do CFF via 

comissão de ensino do CFF. A proposta recebeu 16 (dezesseis) votos a favor, não houveram votos contra nem 

abstenções. O grupo de trabalho definido para a proposta é constituído dos seguintes representantes: Patrícia 

(UNIOESTE), Ana Lúcia (UNIEVANGÉLICA), Juliana (UFCG), Flávia (Faculdade Pernambucana de Saúde) e 

Waldemar (CRF-MG e Faculdade Santo Agostinho). A segunda proposta foi a definição de um grupo de trabalho 

para dar andamento a uma proposta de Padrões Mínimos ou Diretrizes ou Guia ou Orientações para as Farmácias 

Universitárias a ser apresentada no V ENFARUNI. A proposta recebeu 7 (sete) votos a favor, 8 (oito) votos 

contra, houve uma abstenção. A terceira proposta foi a elaboração de um documento para sugerir aos cursos de 

Farmácia que incluam a Farmácia Universitária no PDI ou documento correspondente, enfatizando, neste 

documento, as vantagens de se estabelecer uma Farmácia Universitária na instituição. A proposta recebeu 16 

(dezesseis) votos a favor, não houveram votos contra nem abstenções. O grupo de trabalho definido para a 

proposta é constituído dos seguintes representantes: Marcelo (UFJF), Luciano (UFAL). Após este momento a 

Plenária foi encerrada às 21h (horário 
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