ATIVIDADES

COMO
PARTICIPAR?
Semana do Calouro
CAMPANHA:
Dia Internacional
da Mulher
CAMPANHA: Dia do Uso Racional
de Medicamentos

Entre em contato com a
Farmacêutica e Coordenadora do
CRF-PR Júnior, Maria Augusta
Marcondes, pelo e-mail:
ac@crf-pr.org.br ou pelo telefone:
(41) 3363-0234.

MINICURSO: Prevenção do
Câncer de Colo de Útero

CAMPANHA: Prevenção de
Acidentes com Idosos

CAMPANHA: Uso Racional de
Medicamentos

PALESTRA: Higiene das Mãos e
Parasitoses

www.crf-pr.org.br

O QUE É O
CRF-PR
JÚNIOR?
Um programa que tem o objetivo
de promover a inter-relação entre
o Conselho Regional de Farmácia
do Estado do Paraná (CRF-PR) e
estudantes de Farmácia,
viabilizando ações que valorizam
a profissão farmacêutica em todas
as suas áreas de atuação,
incentivando os futuros
farmacêuticos à prática do
exercício profissional responsável.

QUEM PODE PARTICIPAR?
Acadêmicos dos cursos de Farmácia
das Instituições de Ensino Superior
do Paraná.

O que o CRF-PR Júnior promove?
Elaboração de materiais educacionais, realização de palestras, simpósios,
debates, troca de experiências entre acadêmicos e profissionais e outros eventos voltados à população com o objetivo de valorizar a profissão
farmacêutica.

Quais as Vantagens?
- Recebimento de certificados de 		
todos os eventos promovidos pelo
CRF-PR Júnior;
- Participação em uma rede de
comunicação entre diferentes
instituições de ensino;
- Trabalho em equipe;
- Realização de práticas voltadas
ao aperfeiçoamento da formação
acadêmica;
- Desenvolvimento do perfil de
liderança.

ESTRUTURA
CRF-PR
Júnior
COMISSÃO ACADÊMICA LOCAL (CAL)
Primeiramente as instituições de ensino deverão formar uma CAL,
composta por, no mínimo, 7 (sete) alunos matriculados em curso
superior de Farmácia. Os membros da CAL deverão eleger um
“Membro Dirigente”.
COMISSÃO ACADÊMICA REGIONAL (CAR)
Composta por 07 (sete) comissões, conforme a divisão regional do
CRF-PR (Sede e Seccionais). Cada acadêmico eleito
“Membro Dirigente da CAL”, também exercerá essa função na CAR.
COMISSÃO ACADÊMICA ESTADUAL (CAE)
Instância superior do CRF-PR Júnior, é composta pelos
“Membros Dirigentes”das 07 (sete) Comissões
Acadêmicas Regionais da Sede e Seccionais do CRF-PR.

