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ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE 1 

CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS – ABCF, REALIZADA DURANTE O XII 2 

INTERNATIONAL CONFERENCE OF PHARMACEUTICAL SCIENCES - 3 

CIFARP. 4 

CNPJ n°. 07.878.112/0001-99 5 

 6 

Aos oito dias do mês de novembro de dois mil e dezoito, às dezoito horas e trinta 7 

minutos, em segunda chamada, atendendo a convocação divulgada por e-mail 8 

pela presidência da ABCF, reuniram-se no Centro de Convenções de Ribeirão 9 

Preto, R. Bernardino de Campos, 999 - Centro, Ribeirão Preto - SP, 14015-130, 10 

durante o XII CIFARP, a Diretoria e os associados da ABCF. Para a coordenação 11 

da reunião foi composta a seguinte mesa: Prof. Dr. Flavio da Silva Emery - 12 

Presidente, Prof. Dr. Ricardo Marreto – Primeiro Secretário. PAUTA: 1. BOAS 13 

VINDAS; 2. ORDEM DO DIA: 1) Aprovação da Ata da Assembleia Geral 2018; 14 

2) Aprovação do balancete físico-financeiro 2018; 3) Comunicações da 15 

Presidência; 4) Informes de atividades da ABCF em 2019; 5) Discussão sobre a 16 

situação de fomento para Ciência, Tecnologia e Educação em 2019/2020; 6) 17 

Informes V Congresso da ABCF (2020); 7) Palavra do Conselho Consultivo; 8) 18 

Palavra dos associados. BOAS VINDAS: Dando início à Assembleia, o Prof. 19 

Flavio Emery, Presidente da ABCF, agradeceu a presença de todos e prosseguiu 20 

à ordem do dia. 2. ORDEM DO DIA: a) a pauta da reunião foi aprovada por 21 

unanimidade; b) a ata da reunião da ABCF realizada no V Congresso da ABCF 22 

em São Paulo, 2018, foi aprovada por unanimidade; c) o Prof. Leonardo Pereira 23 

prestou esclarecimentos sobre as contas bancárias da ABCF – uma da 24 

Associação e uma para cada Congresso – ABCF e CIFARP – e mostrou a 25 

movimentação de cada uma delas; reforçou que a ABCF tem muitos sócios 26 

inadimplentes, o que resulta em baixa arrecadação e este é fator limitante para 27 

as ações da ABCF; Ressaltou o sucesso do programa Profarma – 28 

ARTMED/SECAD que possibilitaram a realização das atividades anuais. Findo 29 

a apresentação do Prof. Leonardo, o Prof., Leonardo comentou que o balancete 30 

foi aprovado pelo conselho fiscal. O balancete foi aprovado por unanimidade. d) 31 

A presidência apresentou as diversas atividades realizadas, principalmente em 32 

encontros científicos pelo país, bem como, as atividades de engajamento com 33 

as sociedades científicas, principalmente a SBPCF e ABCF, e apresentou a 34 
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reestruturação de sistemas, planejados para o ano de 2020. e) Foi muito 35 

discutida a situação das agências de fomento e políticas de ciência, tecnologia 36 

e educação do país, refletindo a preocupação de todos com o futuro do 37 

financiamento e da formação de profissionais e pesquisadores. Relatos da 38 

CAPES e CNPq indicaram a redução do orçamento para 2020 e a dificuldade de 39 

execução orçamentária para bolsas e projetos de pesquisa, bem como de outros 40 

programas. f) O Prof. Ricardo Marreto, presidente do V Congresso da ABCF, 41 

apresentou relatório das atividades referentes à organização do evento em 42 

Goiânia/GO, a composição da comissão local de organização e da comissão 43 

científica. Apresentou ainda o tema central da reunião. Os associados fizeram 44 

sugestões de nomes e de atividades. g) a Profa. Wanda de Almeida, 45 

representando o Conselho Consultivo fez o relato de reuniões dos conselheiros 46 

e apresentou as ações a serem realizadas no ano de 2020. h) Os associados 47 

parabenizaram pelo crescimento da associação, pelo engajamento com as 48 

discussões do ambiente de pesquisa, ci6encia, educação e tecnologia, bem 49 

como, demonstraram preocupação com o pouco engajamento na presente 50 

reunião. Nada mais havendo a ser tratado, às 19 horas e quarenta e cinco 51 

minutos, o Prof. Flavio Emery agradeceu a presença de todos e declarou 52 

encerrada a Reunião. E, para constar eu, Ricardo Marreto, lavrei a presente Ata 53 

que será assinada pelo Presidente e por mim. 54 
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