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Resumo: Com o propósito de promover a inter-relação entre o Conselho Regional 
de Farmácia (CRF-PR) e os estudantes do curso de graduação de Farmácia do 
Estado do Paraná, o CRF Júnior- UEL foi criado para incentivar os futuros 
profissionais à prática do exercício profissional responsável e ao desenvolvimento de 
programas voltados a comunidade. Entre os programas visados estão, a promoção 
de palestras, seminários em escolas, empresas, associações de bairros  
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e outras entidades com objetivo de mostrar a importância do profissional 
farmacêutico no nosso dia a dia. Estímulo a discussões sobre temas como ética e o 
papel social dos futuros profissionais da área farmacêutica e afins e assessoria aos 
estudantes recém-formados em suas relações com o mercado de trabalho com 
apoio aos movimentos empreendedores estudantis. 
Assim, o presente trabalho tem como objetivo mostrar a instalação e aceitação do 
projeto CRF Júnior na Universidade Estadual de Londrina (UEL) no ano de 2013, a 
participação dos estudantes do curso de Farmácia e as ações voltadas à 
comunidade externa de Londrina e região. Entre essas ações realizadas nesse ano 
de implantação do projeto podemos citar: a organização do “I Curso de Práticas 
Farmacêuticas (PRAFAR) Aplicação de Injetáveis”, apresentação e suporte na 
inauguração da Farmácia Escola da UEL, “Campanha 05 de Maio – Uso Racional de 
Medicamentos”, “Curso de Administração Básica de Farmácias e Drogarias”, 
“Farmácia na Feira das Profissões”. As ações foram de suma importância tanto para 
os graduandos envolvidos quanto para a comunidade atingida. Com isso os alunos 
puderam ampliar sua visão de futuro e aprenderam como aplicar seus 
conhecimentos fora dos muros da universidade, espalhando a importância do 
profissional farmacêutico na atualidade, e contribuindo para o desenvolvimento de 
sua comunidade. 
 
 
Texto:  
 
 

A partir de 1988 passou a fazer parte da constituição nacional que saúde é um 
direito social de todos e um dever do Estado, com isso, por meio das Leis n° 
8080/90 e n° 8.142/90, Leis Orgânicas da Saúde, de 19 de setembro de 1990, 



         

criou-se o instrumento do SUS (sistema único de saúde), que tem como 
objetivo promoção e prevenção da saúde. 
Além desse instrumento usado para concretizar o direito de todos à saúde, 
outros órgãos, como o Conselho Regional de Farmácia (CRF), por exemplo, 
tem participado de ações sociais visando qualidade de atenção farmacêutica. 
O Conselho Regional de Farmácia foi criado com a finalidade de fiscalizar o 
exercício profissional, segundo princípios éticos, e de promover a Assistência 
Farmacêutica, como parte integrante e fundamental das ações de saúde 
pública. Desta forma, o CRF deve ser entendido como uma instituição da 
sociedade que, por delegação de poder público, zela pela garantia de que a 
atividade farmacêutica, no âmbito de sua jurisdição, seja exercida por 
profissionais legalmente habilitados e conscientes da importância do seu 
papel social. 
Nesse contexto, os cursos de graduação em farmácia deveriam formar 
profissionais com visão crítica voltada para essas questões em saúde, 
objetivo muitas vezes não alçado devido à banalização dos cursos de 
graduação e da própria atenção à saúde que ocorre nos dias atuais. 
Visando a promoção da saúde, integrar e promover junto a comunidade 
universitária e extramuros diversas ações, o CRF juntamente com os 
estudantes de Farmácia das universidades paranaenses criou o CRF- PR 
Júnior. 
O propósito do CRF-PR Júnior é promover a inter-relação entre o Conselho 
Regional de Farmácia (CRF-PR) e os estudantes do curso de graduação de 
Farmácia do Estado do Paraná, independente da Instituição de Ensino, 
incentivando os futuros profissionais à prática do exercício profissional 
responsável e ao desenvolvimento de programas: 
Promoção de palestras, seminários a escola, empresas, associações de 
bairros e outras entidades com objetivo de mostrar a importância do 
profissional farmacêutico na sua vida; 



         

Estímulo a discussões sobre temas como ética e o papel social dos futuros 
profissionais da área farmacêutica e afins; 
Assessoria aos estudantes recém-formados em suas relações com o mercado 
de trabalho; 
Apoio aos movimentos empreendedores estudantis; 
Organização de seminários, fóruns e outras atividades que visem promover o 
enriquecimento e a formação profissional; 
O CRF-PR Júnior conta com Membros Dirigentes, um representante e um 
suplente de cada Faculdade de Farmácia, e Membros Corporativos, sendo 
todos os demais acadêmicos com interesse de participar do projeto. 
Com essa visão, o projeto foi apresentado na Universidade Estadual de 
Londrina para os discentes do curso de Farmácia por uma das criadoras, a 
Conselheira e Professora da Unipar, Dra. Marina Gimenes, que entrou em 
contato com o Centro Acadêmico de Farmácia – 05 de Maio para a realização 
da palestra apresentativa no dia 13 de novembro de 2012. 
Após a apresentação do projeto intitulado CRF-PR Júnior – UEL aconteceram 
as inscrições, sendo que todos os alunos de qualquer ano do curso de 
Farmácia poderiam participar, e a posterior criação do Projeto de Extensão 
coordenado pelo Professor da UEL Dr. José Carlos Duarte. 
Assim, com uma comissão montada e atuante, as ações começaram a ser 
realizadas logo no começo de 2013.  
No dia 23 de fevereiro foi feito o curso de extensão “I Curso de Práticas 
Farmacêuticas (PRAFAR) Aplicação de Injetáveis” em conjunto cm o CRF-PR, 
realizado no Hospital Universitário do Norte do Paraná voltado para os 
discentes do 5° ano de Farmácia que começariam seus estágios obrigatórios 
em farmácias comerciais. Os alunos participantes deram fraldas geriátricas 
como inscrição, e essas foram posteriormente doadas para uma casa de 
repouso de Londrina. 
Continuando suas ações, o CRF-PR Júnior – UEL ajudou na inauguração da 



         

Farmácia Escola da UEL no dia 16 de abril, apresentando as diversas funções 
do profissional farmacêutico dentro de uma farmácia comercial, e sua 
importância para a saúde dos pacientes, focando-se na Assistência 
Farmacêutica, visando assim, o uso racional de medicamentos. 
Dentro desse contexto, o CRF-PR Júnior – UEL juntamente com o Centro 
Acadêmico de Farmácia, organizaram a “Campanha 05 de Maio – Uso 
Racional de Medicamentos”, no dia 04 de Maio no Calçadão de Londrina. A 
campanha teve como público-alvo os habitantes em geral e abordou temas 
como hipertensão, doença celíaca além do uso racional dos medicamentos. 
Ainda no mês de maio, nos dias 10 e 11 foi realizado o “Curso de 
Administração Básica de Farmácias e Drogarias”, juntamente com o CRF- PR, 
no Hospital Universitário. O objetivo era atingir alunos que desejavam 
aprofundar seus conhecimentos e se atualizarem sobre administração de 
farmácias comerciais, sendo que os estudantes da UEL foram isentos de taxa 
de inscrição. 
No mês de junho, a UEL organizou a Feira de Profissões, com o intuito de 
divulgar os cursos de graduação que oferece, assim o CRF-Júnior – UEL ficou 
responsável pela parte de Farmácia. Nela os participantes basearam-se nos 
pontos fortes do curso de graduação, na importância do farmacêutico em 
suas diversas áreas de atuação e responderam as dúvidas mais frequentes 
que atingiam os futuros universitários sobre a profissão. 
Em suma, as ações já realizadas pelo CRF-Júnior – UEL, sem contar as que 
ainda estão por vir, mostraram-se de extrema importância tanto para os 
membros da comissão organizadora, tanto para os participantes, mas 
principalmente para a comunidade externa atingida. Essas ações aplicadas 
extramuros da universidade levaram a um desenvolvimento da comunidade, 
sendo que a população atingida obteve informações sobre sua saúde, 
cuidados necessários dentro de um tratamento, aprenderam sobre a 
importância do profissional farmacêutico e do uso racional de medicamentos. 



         

Assim, como um reflexo dessas melhorias citadas, vemos que os 
organizadores e participantes das campanhas evoluíram tanto no âmbito 
profissional quanto no pessoal, ampliando sua visão de futuro, conhecendo 
suas diversas áreas de atuação, analisando os problemas que não atingem 
apenas a universidade e aprenderam a ver a importância do profissional 
farmacêutico dentro da questão saúde-doença que influencia e pode modificar 
toda uma comunidade atingida. 
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