ENSINO

VI Conferência
Nacional de Educação
Farmacêutica irá discutir
gestão e qualidade
Professora Magali Demoner, Presidente da Comissão de Ensino
Farmacêutico do CFF: “Vamos debater o gerenciamento do
ensino, institucionalmente falando e ainda na sala de aula,
tendo por meta a qualidade”.

“Formação farmacêutica: gestão e qualidade”. Este será o núcleo
temático da VI Conferência Nacional
de Educação Farmacêutica. O evento
será realizado, de 6 a 9 de maio de
2008, no Hotel Nacional, em Brasília, pela Abenfarbio (Associação
Brasileira de Ensino Farmacêutico
e Bioquímico) e Conselho Federal
de Farmácia (CFF), e reunirá Coordenadores de cursos de Farmácia,
professores, especialistas em ensino, farmacêuticos e acadêmicos.
A escolha do tema central da
Conferência é uma conseqüência
natural do processo de mudanças
introduzidas no ensino farmacêutico pelas Diretrizes Curriculares,
instituídas pelo Ministério da
Educação, em 2002. A Presidente
da Comissão de Ensino do CFF
(Comensino), Magali Demoner
Bermond, explica que o momento,
agora, é de se concentrar esforços,
com vistas a fortalecer o gerenciamento do ensino, tanto institucionalmente, quanto na própria sala
de aula, buscando a qualidade.
“Nós já fizemos um diagnóstico que apontou as deficiências e
as acertivas do ensino farmacêutico brasileiro e, também, propo-
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mos um modelo para uma formação de qualidade. Agora, estamos
partindo para debater o gerenciamento do ensino, institucionalmente falando e ainda na sala de
aula, tendo por meta a qualidade”,
declarou Magali Demoner, que é,
também, Conselheira Federal de
Farmácia pelo Espírito Santo.
A expectativa da Presidente
da Comissão de Ensino é que a
próxima Conferência promova um
debate profundo e proveitoso entre todos os envolvidos com o setor, de forma a embasá-los sobre
o tema, como também possa subsidiar o CFF e a Abenfarbio com
novos elementos, para que esses
órgãos colaborem mais ainda com
as instituições de ensino na questão da gestão e da qualidade. “Os
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debates irão alargar os nossos conhecimentos sobre a gestão em
ensino consonante com as novas
teorias da educação”, acrescentou
Magali Demoner.
COMENSINO E ABENFARBIO – A Comissão de Ensino do
CFF é formada pelos farmacêuticos-professores Magali Demoner
Bermond (ES), Presidente; Ely
Eduardo Saranz Camargo (SP),
Carlos Cecy (PR), Nilsen Carvalho
Fernandes (RN), Zilamar Costa
Fernandes (RS) e Leoberto Costa
Tavares (SP).
Integram a diretoria da Abenfarbio os farmacêuticos-professores
Carlos Cecy, Presidente (PR), Geraldo Alécio de Oliveira,Vice-presidente (SP); Eula Maria de Melo Barcelos Costa, Secretária-Geral (GO);
Ilza Martha de Souza, Primeira Secretária (MT); Hemerson Bertassoni Alves, Tesoureiro (PR); e Paulo
Roberto Haidamus de Oliveira Bastos, Primeiro Tesoureiro (MS).

