
  

COOPHARM – COOPERATIVA 
FARMÁCIA ESCOLA DA UFRN

2012.1

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE
DEPARTAMENTO DE FARMÁCIA



  

DIRETORIA
9 pessoas, pertencentes ao grupo dos 
sócios fundadores da COOPHARM – 
COOPERATIVA FARMÁCIA ESCOLA DA 
UFRN, onde 6 obrigatoriamente serão 
docente do DFAR, eleitos para mandato 
de 4 anos, com 1/3 de renovação em 
cada eleição, todos com formação de 
nível superior. 



  

Membros
Diretor presidente – Júlio (DFAR)
Diretor administrativo – Marcelo (DEnP)
Diretor financeiro - Santa Rosa (??)
Diretor acadêmico – André (DFAR)
Diretor de pesquisa e extensão – Sueli (DFAR)
Conselheiro 1 – Hélio (DAdM)
Conselheiro 2 – Ney (DFAR)
Conselheiro 3 – Almária (DFAR)
Conselheiro 4 – Lourena (DFAR)

É apenas uma sugestão. Não sei a 
qual departamento está vinculado 

Santa Rosa.



  

SÓCIOS FUNDADORES
Formado por 20 pessoas. 9 da diretoria, 6 
conselheiros fiscais (mandato anual) e 5 
conselheiros não fiscais. 
Todos obrigatoriamente serão funcionários 
da UFRN. Entraram com taxa de adesão no 
valor de R$ 300,00, totalizando R$ 6.000,00 
que serão utilizados para as necessidade 
burocráticas de registro e abertura junto 
aos órgãos competentes – junta comercial, 
vigilância sanitária, CRF, prefeitura, 
bombeiros, etc.



  

Membros
MEMBROS DO DFAR (15): Júlio, André, 
Almária, Sueli, Ney, Lourena, _____, 
_____, _____, _____, _____, _____, 
_____, _____ e _____.

OUTROS MEMBROS (5): Santarosa, 
Karita (contadora), Marciano (DEnP) , 
Marcelo (DEnP) e Hélio (DADM).

Seria muito bom já levar todos os 
nomes para a reunião com a 

Reitora.

É necessário confirmar se esse 
pessoal topa mesmo. Marciano, 
Kátia e Santa Rosa já estão ok.



  

COOPERADOS
Além dos sócios fundadores qualquer 
pessoa do quadro de funcionários da 
UFRN poderá aderir à COOPHARM – 
COOPERATIVA FARMÁCIA ESCOLA DA 
UFRN, em função de pagamento de 
taxa de R$ 20,00 , além do 
cumprimento de obrigações e direitos 
estabelecidos no Estatuto.



  

FINANCIAMENTO

 R$ 50.000,00 – linha de crédito da FUNPEC
 R$ 50.000,00 – linha de crédito da CREDSUPER
 R$ 50.000,00 – linha de crédito da CAURN

            TOTALIZANDO - R$ 150.000,00

Ponto fundamental da reunião.



  

RETIRADAS DE SOBRAS
A ser definida em estatuto da 
COOPHARM – COOPERATIVA FARMÁCIA 
ESCOLA DA UFRN, mas deve seguir 
padrão da cooperativa universitária e 
credsuper.

Não sei se é importante falar sobre 
isso.  Outro ponto é verificar junto 

ao DMP – computadores e aparelhos 
de ár condicionado;  Também seria 
bom ver a questão da segurança 

patrimonial.



  

RESERVA LEGAL
A ser definida no estatuto da 
COOPHARM – COOPERATIVA FARMÁCIA 
ESCOLA DA UFRN, para financiamento 
da construção dos laboratórios 
magistrais.

Hênio falou que fizéssemos contato 
com Carlos Bola (??), do NUPLAN, 
pois a Reitora disse para ele nos 

ajudar. Quando vc saise do DMP, vc 
poderia passar lá para falar com ele.



  

VENDA DE MEDICAMENTOS E 
OUTROS PRODUTOS

 Sócios – com desconto

 Não Sócios – sem desconto (preço de 
tabela)

Aproveitar para falar com a Reitora 
sobre “desconto em folha” para a 

compra de medicamentos pelo 
funcionários e pensionistas da UFRN.



  

FUNDAÇÃO

8 de junho de 2012 – Registro em ATA, 
juntamente com Estatuto e assinatura 
de todos os membros fundadores.

Vamos ter que rever.
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