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Histórico:
A Universidade Federal do Paraná (UFPR) foi fundada em 12 de dezembro de 1912 e,
em 1913, o curso intitulado “Pharmacia” iniciou as atividades com 10 acadêmicos, na
sede localizada na praça Santos Andrade. Ao final de 1914, a UFPR formou as quatro
primeiras turmas dos cursos de “Pharmacia”, Engenharia-geográfica, Ciências
Contábeis e Odontologia. Os primeiros e únicos farmacêuticos formados após 2 anos
de curso, foram Luiz de Ferrante, Augusto Stellfeld, Plínio Carlberg e Flávio Ribeiro,
pois, a partir de então, a duração do curso passou a ser de 3 anos e em, 1937, foi
definido o período de 4 anos para a integralização curricular. No ano de 1958, o
Presidente Juscelino Kubitschek aprovou a Lei 3.463, que constituiu como unidades
universitárias e autônomas os cursos de Odontologia e de Farmácia da UFPR, antes
vinculados à Faculdade de Medicina. Após anos de funcionamento na sede histórica,
as atividades acadêmicas do curso foram transferidas para um prédio localizado no
Bairro Batel. Em setembro de 1997, um novo prédio para o curso de Farmácia foi
inaugurado no Campus Jardim Botânico, onde encontra-se em pleno funcionamento até
hoje. Desde 2004, a fim de atender as diretrizes curriculares nacionais para os cursos
de graduação em Farmácia, a formação deixou de ser em habilitações (Farmácia,
Farmácia Bioquímica e/ou Farmácia Industrial) passando a ser generalista, com todas
as formações integradas num único curso. Para tanto, após 5 anos, o acadêmico do
curso de Farmácia está apto para trabalhar como farmacêutico em farmácias de
dispensação, manipulação, indústrias, laboratórios de Análises Clínicas, hospitais,
unidades básicas de saúde, entre outros. Atualmente, o curso forma por ano,
aproximadamente 100 acadêmicos.

Princípios e ações gerais:
 Gestão participativa, mediante a abertura para propostas e ações de integrantes
do Curso – docentes, discentes e servidores TAEs – e do estabelecimento de
canais de comunicação permanentes com todos;
 Descentralização das ações, mediante a participação ativa dos membros do Curso
nos processos que envolvam suas áreas de atuação;
 Agilidade e dinamismo, mediante a atenção constante às demandas do Curso;
 Transparência nas ações e deliberações, por meio do estabelecimento de
cronograma de atividades amplamente divulgado e do compartilhamento de
informações de interesse;
 Atualização permanente quanto às questões profissionais e relativas à educação
farmacêutica;
 Atuação pautada em postura dialógica, participativa e integradora, respeitando as
diferentes opiniões e pontos de vista;
 Foco na unidade de curso, trabalhando para que a formação farmacêutica seja
devidamente compreendida e praticada por todos;
 Posicionamento do curso como uma unidade forte, respeitada e atuante, tanto no
contexto interno como externo à UFPR.

Ações específicas:
 Início do processo de reformulação curricular, com o estabelecimento de um plano
de ações com cronograma definido coletivamente e mediante o engajamento de
todos os integrantes do Curso. Esta tarefa envolve tanto a ação nos pontos
problemáticos do atual currículo quanto no atendimento às novas diretrizes
curriculares nacionais para o Curso de Farmácia;
 Organização do Colegiado do Curso quanto à sua composição, documentação e
atividades;
 Orientação a toda comunidade do Curso quanto às normativas legais que
regulamentam a vida acadêmica;
 Estabelecimento de diálogo efetivo com todos os departamentos que integram o
Curso, visando identificar fragilidades que necessitam atenção;
 Organização da demanda e oferta de vagas em disciplinas, humanizando o
processo de matrículas;
 Promoção de atividades que visem auxiliar na compreensão e prática de
direcionamentos curriculares legais, como “formação humanista, crítica e
reflexiva”;
 Estabelecimento de parcerias internas e externas visando promover atividades
que fortaleçam o Curso (eventos, discussões, cursos, projetos...);
 Apoio ao corpo docente no sentido da melhoria de suas atividades;
 Apoio ao corpo discente em suas realizações acadêmicas, políticas, recreativas,
culturais.
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