CONFERÊNCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO FARMACÊUTICA

CFF traz ao
debate temas
que possam
resultar num
diagnóstico do
processo de
implantação
das Diretrizes
Curriculares
em todo o País

NOVA

A
EDUCAÇÃO
FARMACÊUTICA
As Conferências Nacionais de Educação Farmacêutica, realizadas pelo Conselho Federal de Farmácia
(CFF), já fizeram história. E não é para menos. Elas
revolveram o chão do ensino de Farmácia, no País, desde que, além de trazer ao centro das discussões a necessidade de mudança nos currículos, aplainou o caminho para que as mudanças fossem implementadas. Em
decorrência disso, surgiram as Diretrizes Curriculares,
cuja proposta foi votada, aprovada e encaminhada ao
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Conselho Nacional de Educação que a acolheu e a aprovou. O farmacêutico generalista é o resultado mais conhecido desse processo de mudanças materializadas nas
Diretrizes. Mas o CFF não pára e está disposto a atuar,
com igual intensidade, no processo de transformação
da educação farmacêutica brasileira em sua complexidade e inteireza. Por isso, o órgão realizará, em Brasília, de 25 a 27 de outubro de 2004, a IV Conferência
Nacional de Educação Farmacêutica. No centro das
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discussões estão os “Paradigmas da Nova Educação Farmacêutica”.
A IV Conferência trará para o debate
um rico conjunto de temas. Participarão do
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isso, diagnosticar como se encontra o processo de imA Comissão entende, exatamente por causa das
plantação das Diretrizes nas faculdades de Farmácia.
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Mas não será apenas um técnico. O farmacêutiLei número 10.861, de 14/04/2004 e a reforma univerco generalista será o profissional conhecedor das realisitária.
dades sociais, econômicas, sanitárias, mercadológicas,
Informações sobre como participar da IV Conprofissionais do País. Para tanto, ele precisará, como
ferência Nacional de Educação Farmacêutica, entrar
condição básica, de armazenar um arco de conhecimenem contato com o setor de Eventos, do CFF. Telefones
tos diversos.
(61)2106-6536 e 2106-6541. E-mail eventos@cff.org.br
A Comissão de Ensino do CFF é integrada pelos
Pelo jornalista Aloísio Brandão, editor desta revista, com
farmacêuticos-professores Magali Demoner, sua Prea participação de Izabella Rufino, estagiária de Jornalismo do IESB.
sidente e Conselheira Federal (Espírito Santo), Carlos
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