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RESUMO: O Curso de Farmácia foi criado oficialmente em 1895, obtendo seu reconhecimento em 01 de 

setembro de 1900, através do Decreto n° 3758. A partir de 2002, a organização dos Cursos de Farmácia 

passou a ser regida pela Resolução CNE/CES, de 19/02/2002, que instituiu suas Diretrizes Curriculares. 

Nesse novo contexto, a formação passou a ter um perfil generalista, através da qual o profissional estará 

habilitado a atuar em todos os níveis de atenção à saúde, capacitado, ainda, ao exercício de atividades 

referentes aos fármacos e medicamentos; às análises clínicas e toxicológicas e ao controle, produção e 

análise de alimentos. Logo, a formação do generalista congrega os conhecimentos do Curso de Farmácia 

e das três Habilitações antes existentes, em uma única Matriz Curricular. Nesse contexto, a Faculdade de 

Farmácia, a partir de 2008/1, implementa a nova matriz curricular aprovada em dezembro de 2006 pelo 

Conselho da Unidade da Faculdade de Farmácia, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A nova 

matriz curricular se dá através da escolha da formação diversificada curricular (FDC). A FDC é um 

conjunto de disciplinas que o aluno deverá escolher para cursar em uma determinada área do âmbito 

profissional farmacêutico, complementando conhecimentos e habilidades, concluindo a sua formação 

profissional. Com o objetivo de essa escolha ser mais assertiva, o diretório acadêmico do curso de 

Farmácia, teve a iniciativa de promover um espaço de troca entre alunos formandos e farmacêuticos 

generalistas, a fim de orientar a escolha da FDC de alunos nas etapas intermediárias do curso. A comissão 

de eventos do diretório ficou responsável pela organização e coordenação do evento Chamado ‘Caminhos 

da FDC’S: uma conversa entre formando e farmacêuticos”, contando com a ajuda dos professores da 

cadeira de BIOTECNOLOGIA INDUSTRIAL FARMACÊUTICA. (FAR01020).  Foi gerado um link 

através da plataforma online Google formulários, para que os alunos interessados se inscrevessem no 

evento, além disso, os alunos antes do evento deveriam responder um questionário sobre a FDC, para que 

o conhecimento sobre esse processo do curso fosse medido. O evento contou com a presença de um 

graduando e um farmacêutico de cada habilitação, em formato de mesa redonda. Após o evento os alunos 

inscritos responderam o mesmo questionário inicial para que o impacto do evento fosse avaliado. Como 

resultado do vento, foi observado através dos questionários que existia uma carência de esclarecimento 

sobre as FDC’s, além de 90% do feedback dos alunos foi positivo e elogiaram a iniciativa do diretório, 

reportando a necessidade de mais eventos de troca como este. Foi avaliado também a metodologia do 

evento, onde 95% dos integrante elogiaram o formato de mesa redonda, porém fizeram uma ressalva 

sobre a duração do evento. Outro parâmetro avaliado foi que o evento ajudou de forma positiva a orientar 

a escolha de 70% dos alunos, portanto,  evidenciado assim que o evento alcançou seu objetivo. 


