
 
 

RELATÓRIO DA PROGRAMAÇÃO PARA O BOAS VINDAS DOS CAs DA UnB 
 
Centro Acadêmico:  Centro Acadêmico de Farmácia Sigla: CAFAR 
 
 

Nome da ação 

Objetivo 
principal 

 
 

Data, horário e 
local da 

atividade 
Público-alvo 

Possui 
recurso 

de 
acessibil
idade? 
Se sim, 
qual? 

 

Responsáveis 
pela ação (caso 
haja parcerias) 

Brunch de 
Boas-Vindas 

Integração 
social entre 

os 
estudantes 

dos curso de 
saúde da FS 

e FM 

Segunda-feira 
(dia 09/03) 

12:00 às 13:30 
no espaço Cora 

Coralina 

Estudantes e 
comunidade 

da FS/FM 

Sim, 
rampas 

de 
acesso e 
piso tátil 
(térreo)  

CAFAR e 
DIREÇÃO DA 

FS/FM. 

 
Reunião Cafar 

Atividade 
onde será 

apresentada 
às entidades 
da farmácia 
dando um 

breve 
resumo 
sobre o 
curso. 

Segunda-feira 
(dia 09/03) 

13:30 ás 13:40 
na sala de 
reuniões 3 

Calouros do 
curso de 
Farmácia 

Sim, 
rampas 

de 
acesso e 
piso tátil 
(térreo) 

CAFAR, e JFAR. 

Esclarecimento 
de dúvidas 

Acadêmicas e 
Guia para 
calouros 

Apresentaçã
o de dicas 

para os 
calouros com 

um guia 
virtual. 

Segunda-feira 
(dia 09/03) 

13:40 ás 13:50 
na sala de 
reuniões 3 

Calouros do 
curso de 
Farmácia 

Sim, 
rampas 

de 
acesso e 
piso tátil 
(térreo) 

CAFAR, 
DEPARTAMENTO 
DE FARMÁCIA e 

JFAR. 
 

Tour online Será feito um 
tour online 
mostrando 
os espaços 

que não 
serão 

mostrados 
no tour 
físico. 

Segunda-feira 
(dia 09/03) 

13:50 ás 14:00 
na sala de 
reuniões 3 

Calouros do 
curso de 
Farmácia 

Sim, 
rampas 

de 
acesso e 
piso tátil 
(térreo) 

CAFAR e JFAR. 

Tour UnB Visita aos 
principais 

locais onde 

Segunda-feira 
(dia 09/03) 

14:00 ás 16:00 

Calouros do 
curso de 
Farmácia 

Sim, 
rampas 

CAFAR, 
DEPARTAMENTO 



 
serão mais 

usados/visita
dos pelos 

alunos 
durante toda 
a graduação. 

de 
acesso. 

DE FARMÁCIA e 
JFAR. 

Acolhimento da 
coordenação e 
servidores do 

curso 

Apresentaçã
o da 

coordenação 
do curso, 
técnico de 

laboratório e 
técnicos-adm
inistrativos 

Segunda-feira 
(dia 09/03) 

18:00 ás 18:20 
no Auditório 2 

da FS 

Calouros do 
curso de 
farmácia 

Sim, 
rampas 

de 
acesso e 
piso tátil 
(térreo) 

CAFAR, JFAR e 
DEPARTAMENTO 
DE FARMÁCIA. 

Acolhimento 
das ligas 

Apresentaçã
o das ligas 
acadêmicas 
ligadas ao 

curso 

Segunda-feira 
(dia 09/03) 

18:20 ás 18:30 
no Auditório 2 

da FS 

Calouros do 
curso de 
farmácia 

Sim, 
rampas 

de 
acesso e 
piso tátil 
(térreo) 

CAFAR, JFA, 
DEPARTAMENTO 
DE FARMÁCIA E 

LIGAS 
ACADÊMICAS. 

Acolhimento 
CAFAR 

Apresentaçã
o  do centro 
acadêmico e 

suas 
principais 

lutas dentro 
do curso. 

Segunda-feira 
(dia 09/03) 

18:30 ás 18:35 
no Auditório 2 

da FS 

Calouros do 
curso de 
farmácia 

Sim, 
rampas 

de 
acesso e 
piso tátil 
(térreo) 

CAFAR, JFAR E 
DEPARTAMENTO 
DE FARMÁCIA. 

Acolhimento 
Atlética tóxica 

Apresentaçã
o da atlética 
do curso de 

farmácia 
(Tóxica) 

Segunda-feira 
(dia 09/03) 

18:35 ás 18:40 
no Auditório 2 

da FS 

Calouros do 
curso de 
farmácia 

Sim, 
rampas 

de 
acesso e 
piso tátil 
(térreo) 

CAFAR, JFAR, 
DEPARTAMENTO 
DE FARMÁCIA e 

ATLÉTICA 
TÓXICA. 

Acolhimento da 
Empresa Jr de 

farmácia 

Apresentaçã
o da empresa 
jr. do curso 
de farmácia 
(Terapêutica 

Jr.) 

Segunda-feira 
(dia 09/03) 

18:40 ás 18:45 
no Auditório 2 

da FS 

Calouros do 
curso de 
farmácia 

Sim, 
rampas 

de 
acesso e 
piso tátil 
(térreo) 

CAFAR, JFAR, 
DEPARTAMENTO 
DE FARMÁCIA e 
TERAPÊUTICA 

JR. 

Acolhimento da 
JFAR 

Apresentaçã
o da Jornada 
Acadêmica 
de Farmácia 

(JFAR) 

Segunda-feira 
(dia 09/03) 

18:45 ás 18:55 
no Auditório 2 

da FS 

Calouros do 
curso de 
farmácia 

Sim, 
rampas 

de 
acesso e 
piso tátil 
(térreo) 

CAFAR, 
DEPARTAMENTO 
DE FARMÁCIA e 

JFAR. 

Momento 
Cultural 

Apresentaçã
o em voz e 
violão e de 
violino de 

Segunda-feira 
(dia 09/03) 

18:55 ás 19:10 

Calouros do 
curso de 
farmácia 

Sim, 
rampas 

de 
acesso e 

CAFAR, 
DEPARTAMENTO 
DE FARMÁCIA e 

JFAR. 



 
duas alunas 
do curso de 

farmácia. 

no Auditório 2 
da FS 

piso tátil 
(térreo) 

Acolhimento 
ENEFAR 

Apresentaçã
o da 

Executiva 
Nacional dos 
Estudantes 
de Farmácia 

e suas 
principais 

lutas. 

Segunda-feira 
(dia 09/03) 

19:10 às 19:15 
no Auditório 2 

da FS 

Calouros do 
curso de 
farmácia 

Sim, 
rampas 

de 
acesso e 
piso tátil 
(térreo) 

CAFAR, 
DEPARTAMENTO 
DE FARMÁCIA e 

JFAR. 

Jogo de 
conhecimentos 
sobre o curso e 
esclarecimento

s (com 
premiação)  

Quiz on-line 
sobre o que 

foi falado 
durante o 

acolhimento 
com 

premiação ao 
final 

Segunda-feira 
(dia 09/03) 

19:15 às 19:30 
no Auditório 2 

da FS 

Calouros do 
curso de 
farmácia 

Sim, 
rampas 

de 
acesso e 
piso tátil 
(térreo) 

CAFAR, 
DEPARTAMENTO 
DE FARMÁCIA e 

JFAR. 

Guia para 
calouros 

Apresentaçã
o de dicas 

para os 
calouros com 

um guia 
virtual. 

Segunda-feira 
(dia 09/03) 

20:00 ás 20:10 
no Auditório 2 

da FS 

Calouros do 
curso de 
Farmácia 

Sim, 
rampas 

de 
acesso e 
piso tátil 
(térreo) 

CAFAR e JFAR. 
 

Tour pela FS Visita aos 
principais 

locais onde 
serão mais 

usados/visita
dos, na FS, 

pelos alunos 
durante toda 
a graduação. 

Segunda-feira 
(dia 09/03) 

20:10 às 21:00 

Calouros do 
curso de 
Farmácia 

Sim, 
rampas 

de 
acesso, 
piso tátil 

e 
elevador 

CAFAR, 
DEPARTAMENTO 
DE FARMÁCIA e 

JFAR. 

Jornada 
Farmacêutica 

na 
Universidade - 
Mesa redonda 

de Egressos da 
Farmácia 

Mesa 
redonda com 

formandos 
do curso de 
Farmácia, 
onde eles 
contarão 

suas 
experiências 
e darão dicas 

sobre o 
mercado de 

trabalho. 

 

Terça-feira 
 (dia 10/03) 

09:30 ás 12:00 
no 

Auditório do IQ 
 

Estudantes do 
curso de 
Farmácia 

Sim, 
rampa 

de 
acesso e 

piso 
tátil. 

CAFAR, 
DEPARTAMENTO 
DE FARMÁCIA e 

JFAR. 



 
Mesa redonda 

de Egressos da 
Farmácia 

Mesa 
redonda com 

formandos 
do curso de 
Farmácia, 
onde eles 
contarão 

suas 
experiências 
e darão dicas 

sobre o 
mercado de 

trabalho. 

 

Terça-feira 
 (dia 10/03) 

20:30 ás 22:30 
no 

Auditório 2 da 
FS 

Estudantes do 
curso de 
Farmácia 

Sim, 
rampas 

de 
acesso e 
piso tátil 
(térreo) 

CAFAR, 
DEPARTAMENTO 
DE FARMÁCIA e 

JFAR. 

Minicurso 
Prático de 

creme 
hidratante 

Será feito um 
minicurso, 

onde os 
estudantes 

aprenderão a 
fazer um 

creme 
hidratante. 

Quinta-feira 
(dia 12/03) 

10:00 ás 12:00 
no LTMAC 

Estudantes do 
curso de 
Farmácia 

Sim, 
térreo. 

CAFAR, 
DEPARTAMENTO 
DE FARMÁCIA e 

JFAR. 

Minicurso 
Prático de 

creme 
hidratante 

Será feito um 
minicurso, 

onde os 
estudantes 

aprenderão a 
fazer um 

creme 
hidratante. 

Quinta-feira 
(dia 12/03) 

18:00 às 19:00 
no LTMAC 

Estudantes do 
curso de 
Farmácia 

Sim, 
térreo. 

CAFAR, 
DEPARTAMENTO 
DE FARMÁCIA e 

JFAR. 

Apresentação 
de disciplinas 
optativas dos 

cursos de 
Farmácia - uma 

integração 
intercampi 

Esclarecer 
dúvidas 

acadêmicas 
acerca de 

disciplinas. 

Segunda-feira 
(09/03) 

15:00 às 15:30 
nas 

dependências 
da FS/UnB 

Calouros do 
curso de 
farmácia 

Sim, 
rampa 

de 
acesso e 
piso tátil 

CAFAR - Darcy 
(Farmácia), 

CAFARMA - FCe 
(Farmácia) 

Apresentação 
das entidades 
do curso de 

farmácia 

Apresentar 
aos alunos 

as entidades 
ligadas ao 
curso de 

farmácia da 
FS/UnB. 

Terça-feira  
(dia 17/03) 

21:00 às 22:30 
no BSA sul B1 

34/13 

Calouros do 
curso de 
farmácia 
noturno 

Sim, 
rampa 

de 
acesso, 
piso tátil 

e 
elevador 

CAFAR, 
DEPARTAMENTO 
DE FARMÁCIA, 
JFar, Atléitca 

Tóxica, LAFASEC 
e Terapêutica Jr. 

Roda de 
conversa sobre 
os programas 
de Assistência 

Estudantil 

Apresentar e 
retirar 

dúvidas dos 
alunos sobre 

os 

Terça-feira ( dia 
17/03) 

18:00 às 18:50 
nas 

Calouros do 
curso de 
farmácia 
noturno 

Sim, 
rampa 

de 
acesso, 
piso tátil 

CAFAR E JFAR 



 
programas 

de 
Assistência 
Estudantil 

dependências 
da FS/UnB 

 

e 
elevador 

Apresentação 
das entidades 
do curso de 

farmácia 

Apresentar 
aos alunos 

as entidades 
ligadas ao 
curso de 

farmácia da 
FS/UnB. 

Quinta-feira  
(dia 19/03) 

10:00 às 11:40 
no PAT AT 039 

Calouros do 
curso de 
farmácia 
diurno 

Sim, 
rampa 

de 
acesso e 

piso 
tátil. 

CAFAR, 
DEPARTAMENTO 
DE FARMÁCIA, 
JFar, Atléitca 

Tóxica, LAFASEC 
e Terapêutica Jr. 

Roda de 
conversa sobre 
os programas 
de Assistência 

Estudantil 

Apresentar e 
retirar 

dúvidas dos 
alunos sobre 

os 
programas 

de 
Assistência 
Estudantil 

Quinta-feira  
(dia 19/03) 

13:00 às 13:50 
nas 

dependências 
da FS/UnB 

Calouros do 
curso de 
farmácia 
diurno 

Sim, 
rampa 

de 
acesso, 
piso tátil 

e 
elevador 

CAFAR E JFAR 

Mostra de Arte 
da Farmácia 
(Inscrição e 

envio da arte) 

Envio de 
obras 

artísticas 
relacionadas 

ao SUS, 
Ciências, 
Anatomia, 
Farmácia, 

Saúde, UnB e 
Arquitetura 

da UnB feitas 
por 

estudantes 
dos cursos 
de farmácia. 

Segunda-feira a 
Sexta-feira 

(09/03 a 13/03) 
mais 

informações no 
endereço 

jfar.com.br/ 
 

Estudantes 
dos cursos de 

farmácia 

Sim, 
internet 

wi-fi 
gratuita

nas 
dependê
ncias da 

UnB. 

CAFAR e JFAR. 

Mostra de Arte 
da Farmácia 
(Exposição) 

Exposição de 
obras 

artísticas 
relacionadas 

ao SUS, 
Ciências, 
Anatomia, 
Farmácia, 

Saúde, UnB e 
Arquitetura 

da UnB feitas 
por 

estudantes 
dos cursos 
de farmácia. 

Segunda-feira a 
Sexta-feira 

(16/03 a 20/03) 
nas 

dependências 
do CAFAR/FS 

Estudantes 
dos cursos de 

farmácia 

Sim, 
rampa 

de 
acesso e 

piso 
tátil. 

CAFAR e JFAR. 



 
Palestra sobre 

economia 
solidária com 
feira de troca 

Desenvolver 
ações de 

sustentabilid
ade e 

responsabilid
ade social 

Sexta-feira 
(20/03) ás 14:30 
Prainha da FAC 

Estudantes da 
UnB 

Sim, no 
térreo. 

CACOM, CAFAR, 
CAADM, 

Coordenação da 
FAC e Iglu de 

trocas. 

Trote solidário Arrecadação 
de alimentos 

não 
perecíveis e 
roupas para 

doação a 
famílias em 
situação de 

vulnerabilida
de 

socioeconôm
ica do DF.  

Segunda-feira a 
Sexta-feira 

(16/03 a 20/03) 
nas 

dependências 
do CAFAR 

Calouros do 
curso de 
farmácia 

Sim, 
rampa 

de 
acesso e 

piso 
tátil. 

CAFAR e JFAR. 

Minicurso de 
Elaboração de 

currículo 

Apresentar 
aos alunos 

as 
ferramentas 
utilizadas 

para fazer um 
currículo 

lattes. 

Quarta-feira 
 (dia 18/03) 

18:00 ás 19:00 
nas 

dependências 
da FS/UnB 

Estudantes 
dos cursos de 

farmácia 

Sim, 
rampa 

de 
acesso e 

piso 
tátil. 

CAFAR e 
Terapêutica Jr. 

Minicurso de 
Elaboração de 

currículo 

Apresentar 
aos alunos 

as 
ferramentas 
utilizadas 

para fazer um 
currículo 

lattes. 

Terça-feira 
 (dia 17/03) 

13:00 ás 14:00 
nas 

dependências 
da FS/UnB 

Estudantes 
dos cursos de 

farmácia 

Sim, 
rampa 

de 
acesso e 

piso 
tátil. 

CAFAR e 
Terapêutica Jr. 

Mesa redonda 
sobre o 

Movimento 
Estudantil da 

Farmácia 

Apresentar 
aos alunos a 
ENEFAR, que 

é o órgão 
máximo de 

representaçã
o dos 

estudantes 
de farmácia e 

o MEF. 

Terça-feira 
 (dia 24/03) 

13:00 ás 13:30 
nas 

dependências 
da FS/UnB 

Estudantes 
dos cursos de 

farmácia 

Sim, 
rampa 

de 
acesso e 

piso 
tátil. 

CAFAR, 
DEPARTAMENTO 
DE FARMÁCIA/FS 

E EREFAR - 
CENTRO-OESTE 

Mesa redonda 
sobre o 

Movimento 
Estudantil da 

Farmácia 

Apresentar 
aos alunos a 
ENEFAR, que 

é o órgão 
máximo de 

representaçã

Quarta-feira 
 (dia 25/03) 

18:00 ás 18:30 
nas 

dependências 
da FS/UnB 

Estudantes 
dos cursos de 

farmácia 

Sim, 
rampa 

de 
acesso e 

piso 
tátil. 

CAFAR, 
DEPARTAMENTO 
DE FARMÁCIA/FS 

E EREFAR - 
CENTRO-OESTE 



 
o dos 

estudantes 
de farmácia e 

o MEF. 
Roda de 

conversa sobre 
a Setorial da 
ENEFAR de 

LGBTQIA+ da 
farmácia 

Apresentar 
aos alunos a 
Setorial da 
Executiva 

Nacional dos 
Estudantes 
de Farmácia 

sobre a 
comunidade 
LGBTQIA+ 

Terça-feira 
 (dia 24/03) 

13:30 às 13:40 
nas 

dependências 
da FS/UnB 

Estudantes 
dos cursos de 

farmácia 

Sim, 
rampa 

de 
acesso e 

piso 
tátil. 

CAFAR, 
DEPARTAMENTO 
DE FARMÁCIA/FS 

E EREFAR - 
CENTRO-OESTE 

Roda de 
conversa sobre 

a Setorial da 
ENEFAR de 

LGBTQIA+ da 
farmácia 

Apresentar 
aos alunos a 
Setorial da 
Executiva 

Nacional dos 
Estudantes 
de Farmácia 

sobre a 
comunidade 
LGBTQIA+ 

Quarta-feira 
 (dia 25/03) 

18:30 às 18:40 
nas 

dependências 
da FS/UnB 

Estudantes 
dos cursos de 

farmácia 

Sim, 
rampa 

de 
acesso e 

piso 
tátil. 

CAFAR, 
DEPARTAMENTO 
DE FARMÁCIA/FS 

E EREFAR - 
CENTRO-OESTE 

Roda de 
conversa sobre 

a Setorial da 
ENEFAR do 

Movimento das 
Mulheres de 

Farmácia 

Apresentar 
aos alunos a 
Setorial da 
Executiva 

Nacional dos 
Estudantes 
de Farmácia 

sobre o 
Movimento 

das Mulheres 
de Farmácia 

Terça-feira 
 (dia 24/03) 

13:40  às 13:50 
nas 

dependências 
da FS/UnB 

Estudantes 
dos cursos de 

farmácia 

Sim, 
rampa 

de 
acesso e 

piso 
tátil. 

CAFAR, 
DEPARTAMENTO 
DE FARMÁCIA/FS 

E EREFAR - 
CENTRO-OESTE 

Roda de 
conversa sobre 

a Setorial da 
ENEFAR do 

Movimento das 
Mulheres de 

Farmácia 

Apresentar 
aos alunos a 
Setorial da 
Executiva 

Nacional dos 
Estudantes 
de Farmácia 

sobre o 
Movimento 

das Mulheres 
de Farmácia 

Quarta-feira 
 (dia 25/03) 

18:40 às 18:50 
nas 

dependências 
da FS/UnB 

Estudantes 
dos cursos de 

farmácia 

Sim, 
rampa 

de 
acesso e 

piso 
tátil. 

CAFAR, 
DEPARTAMENTO 
DE FARMÁCIA/FS 

E EREFAR - 
CENTRO-OESTE 

Roda de 
conversa sobre 

práticas 
integrativas e 

Apresentar 
aos alunos o 

Grupo de 
Estudo e 

Terça-feira 
 (dia 24/03) 

13:50  às 14:00 
nas 

Estudantes 
dos cursos de 

farmácia 

Sim, 
rampa 

de 
acesso e 

CAFAR, 
DEPARTAMENTO 
DE FARMÁCIA/FS 



 
complementare
s e métodos de 

saúde das 
comunidades 
tradicionais 

Trabalho da 
ENEFAR 

sobre 
práticas 

integrativas e 
complementa

res e 
métodos de 
saúde das 

comunidades 
tradicionais 

dependências 
da FS/UnB 

piso 
tátil. 

E EREFAR - 
CENTRO-OESTE 

Roda de 
conversa sobre 

práticas 
integrativas e 

complementare
s e métodos de 

saúde das 
comunidades 
tradicionais 

Apresentar 
aos alunos o 

Grupo de 
Estudo e 

Trabalho da 
ENEFAR 

sobre 
práticas 

integrativas e 
complementa

res e 
métodos de 
saúde das 

comunidades 
tradicionais 

Quarta-feira 
 (dia 25/03) 

18:50 às 19:00 
nas 

dependências 
da FS/UnB 

Estudantes 
dos cursos de 

farmácia 

Sim, 
rampa 

de 
acesso e 

piso 
tátil. 

CAFAR, 
DEPARTAMENTO 
DE FARMÁCIA/FS 

E EREFAR - 
CENTRO-OESTE 

Palestra sobre 
as linhas de 

pesquisa dos 
laboratórios da 

farmácia 

Apresentar 
aos alunos 
as linhas de 

pesquisa dos 
laboratórios 
dos cursos 
de farmácia 

da UnB e 
dicas de 

como fazer 
Projetos de 
Iniciação 
Científica. 

Terça-feira 
 (dia 31/03) 

13:00 ás 13:30 
nas 

dependências 
da FS/UnB 

Estudantes 
dos cursos de 

farmácia 

Sim, 
rampa 

de 
acesso e 

piso 
tátil. 

CAFAR, 
DEPARTAMENTO 
DE FARMÁCIA/FS 

E EREFAR - 
CENTRO-OESTE 

Palestra sobre 
as linhas de 

pesquisa dos 
laboratórios da 

farmácia 

Apresentar 
aos alunos 
as linhas de 

pesquisa dos 
laboratórios 
dos cursos 
de farmácia 

da UnB e 
dicas de 

como fazer 
Projetos de 

Quarta-feira 
 (dia 01/04) 

18:00 ás 18:30 
nas 

dependências 
da FS/UnB 

Estudantes 
dos cursos de 

farmácia 

Sim, 
rampa 

de 
acesso e 

piso 
tátil. 

CAFAR, 
DEPARTAMENTO 
DE FARMÁCIA/FS 

E EREFAR - 
CENTRO-OESTE 



 
Iniciação 
Científica. 

Palestra sobre 
os projetos de 
extensão do 

curso de 
farmácia 

Apresentar 
aos alunos 
sobre os 

projetos de 
extensão do 

curso de 
farmácia e os 
existentes na 

FS que se 
aplicam as 
realidades 
dos alunos 
de farmácia. 

Terça-feira 
 (dia 31/03) 

13:30 ás 14:00 
nas 

dependências 
da FS/UnB 

Estudantes 
dos cursos de 

farmácia 

Sim, 
rampa 

de 
acesso e 

piso 
tátil. 

CAFAR, 
DEPARTAMENTO 
DE FARMÁCIA/FS 

E EREFAR - 
CENTRO-OESTE 

Palestra sobre 
os projetos de 
extensão do 

curso de 
farmácia 

Apresentar 
aos alunos 
sobre os 

projetos de 
extensão do 

curso de 
farmácia e os 
existentes na 

FS que se 
aplicam as 
realidades 
dos alunos 
de farmácia. 

Quarta-feira 
 (dia 01/04) 

18:30 ás 19:00 
nas 

dependências 
da FS/UnB 

Estudantes 
dos cursos de 

farmácia 

Sim, 
rampa 

de 
acesso e 

piso 
tátil. 

CAFAR, 
DEPARTAMENTO 
DE FARMÁCIA/FS 

E EREFAR - 
CENTRO-OESTE 

 
 


