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EDITORIAL 
 

A coordenação do curso de Farmácia do Centro Universitário UNIEURO, tem a 

honra de apresentar o primeiro número da Revista Cenarium Pharmacêutico. Inicialmente, 

uma revista eletrônica anual, disponível pela internet, que constitui uma parte importante do 

esforço contínuo da Coordenação, dos Docentes e também dos Discentes para aperfeiçoar o 

processo de ensino e aprendizagem da Farmácia e áreas afins. 

 Com relação à evolução história do curso de farmácia nesta IES, o UNIEURO em 

seu programa de desenvolvimento institucional implementou os cursos de graduação na 

área da saúde, tendo sido implantado o curso de Farmácia em 2004 (Portaria Ministerial n° 

996 de 14 de abril de 2004 e Resolução CONSU n° 001/2004 de 23 de abril de 2004), cuja 

matriz curricular, totalmente inovadora, foi estrategicamente organizada segundo as 

demandas atuais do mercado de trabalho e em conformidade com as Diretrizes Curriculares 

Nacionais dos Cursos de Graduação em Farmácia, (Resolução CNE-CES 2/2002 de 19 de 

fevereiro de 2002). Neste contexto, o curso de graduação em Farmácia do UNIEURO 

iniciou-se, timidamente, em agosto de 2004 com aproximadamente 25 alunos. No entanto, 

sua concepção arrojada, conquistou rapidamente a confiança da comunidade do Distrito 

Federal e Entorno, sendo que após quatro anos de existência tem aproximadamente 600 

alunos e vem atraindo o interesse de outros estudantes, assim como tem aproximado 

empresas farmacêuticas, que visam à identificação de estagiários no curso de Farmácia do 

UNIEURO. Além da matriz curricular inovadora, a coordenação do Curso promove a 

aproximação ao ambiente profissional a partir do primeiro período, através de palestras 

com profissionais da área e visitas técnicas. Em adição, propicia a atualização constante dos 

discentes, oferecendo Jornadas Científicas, incentivos para a participação em eventos 

científicos, oportunidade de participação em projetos de extensão (Horto medicinal: uma 

realidade no Centro Universitário UNIEURO, Assistência ambulatorial na comunidade da 

Vila Telebrasília e Atenção farmacêutica aos diabéticos da Vila Telebrasília) e estágios de 

iniciação científica em projetos de pesquisa.  

 
 
 
 



 
A Cenarium Pharmacêutico aprofunda a inserção do cotidiano do curso de 

Farmácia nos universos acadêmicos e profissionais e fortalece os vínculos da atividade 

universitária com a comunidade. 

A proposta da Revista é veicular trabalhos científicos que unam a teoria e prática da 

profissão farmacêutica e áreas afins. É estimular o intercâmbio de experiências entre o 

conhecimento científico e o popular de modo a gerar benefícios para a sociedade. Nesse 

sentido, é bastante interessante a publicação de artigos que abordem diferentes assuntos da 

área de saúde e que busquem soluções para problemas que demandam a humanidade. 

Ademais, esses artigos devem permitir e estimular inferências que aumentem o cabedal do 

conhecimento científico acumulado para os atuais e futuros profissionais da área 

farmacêutica.  

Esse primeiro número exemplifica a proposta editorial. Todos os artigos publicados 

foram produzidos dentro no Unieuro. São resultados dos projetos de extensão 

desenvolvidos pela instituição e que objetivam uma interação com a comunidade do 

Distrito Federal através de ações que melhorem a qualidade de vida de nossa população. 

Alguns já foram apresentados em congressos e seminários; outros, não. Há os que abordam 

problemas específicos de um determinado grupo de pessoas, assim como os voltados para 

assuntos gerais que interessam a todos. Um tema bastante presente nas ações desenvolvidas 

dentro do Unieuro é o referente às Plantas Medicinais. É um tema recorrente nas disciplinas 

ministradas, nas defesas de monografias, nas pesquisas científicas e bibliográficas e 

bastante atual, principalmente pela grande diversidade genética de nosso país, fonte de 

novos princípios ativos, matéria-prima potencial para o desenvolvimento de novos 

medicamento e diretamente relacionado com a profissão farmacêutica. 

Que a Revista Cenarium Pharmacêutico possa propiciar conhecimento e satisfação 

aos leitores, sejam eles estudantes, pesquisadores, professores, técnicos ou até mesmo 

leigos. 

Boa leitura a todos!! 
_________________________________________________________________________ 



Revista Cenarium Pharmacêutico 
 
Essa revista foi criada para que professores e alunos possam publicar artigos relacionados à 
área de saúde.Todos os artigos científicos serão bem vindos. 
 
Forma de Entrega 
Em envelope lacrado, em mãos ou pelo correio, contendo: 
1. disquete com cópia do trabalho gravada em formato Word; 
2. arquivos com tabelas, quadros, etc; 
3. nome completo do (s) autor (es), Instituição de Ensino Superior, telefone e e-mail 
de contato. 
 
Normas de produção: 
A revista terá duração semestral, e apresenta as seguintes normas para publicação: 
1.Os artigos enviados à revista devem ser inéditos; 
2.Todo e qualquer artigo enviado à revista será submetido ao Conselho Editorial; 
3.Os artigos devem ser gravados em Word e digitados em espaçamento 1,5 com fonte 
Times New Roman, corpo 12. 
4.Os artigos devem ser acompanhados de Abstracts, palavras-chave, métodos utilizados e 
seguindo as normas da ABNT; 
5.Os trabalhos são de inteira responsabilidade de seus autores. A Revista e seus 
conselheiros não assumem responsabilidade pelas opiniões expressas. 
6. Os artigos devem ser enviados para o e-mail: viviany@unieuro.edu.br  
 


