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Faculdade de Farmácia inaugura novo prédio
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Autoridades e membros da comunidade acadêmica prestigiaram o evento e conheceram as novas instalações
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Na manhã desta terçafeira, 01/04, a Faculdade de Farmácia (FF) da UFG inaugurou seu novo prédio. As
novas instalações têm seis pavimentos, laboratórios de pesquisa e de ensino, miniauditório, salas para os
professores, além de modernas salas de aula, com capacidade para 60 alunos cada.
O evento teve a participação de diversas autoridades, entre elas, o reitor Orlando Amaral, o Secretário de
Educação Superior do Ministério da Educação, Paulo Speller, o exreitor da UFG, professor Edward Madureira, a
diretora da Faculdade de Farmácia, Eula Maria de Melo, além de professores, alunos, técnicoadministrativos e
exdiretores da FF.

Durante a inauguração a diretora Eula Maria de Melo relembrou a história da Faculdade de Farmácia e os
nomes daqueles que ajudaram na realização do que hoje a unidade alcançou. “Da sua definitiva instalação até
o momento, estamos cada vez mais ocupando espaços, demonstrando nossa relevância social. É um orgulho
ser gestora dessa unidade acadêmica”, afirmou.
O reitor Orlando Amaral também lembrou que o novo prédio é fruto do programa do governo federal de
Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (Reuni), que propôs dobrar o número de matrículas
nessas instituições. Ele agradeceu ainda o trabalho do professor Edward Madureira, que estava à frente da
universidade nesse período. “Sem verbas suficientes e sem uma gestão de excelência, seria impossível
inaugurar esse prédio,” disse o reitor.
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A inauguração também teve uma apresentação musical com a voz de Sônia Marani, Thiago Raja no violão e
Marcelo Leite na harpa. Após a solenidade, os participantes foram convidados a conhecer a estrutura física do
prédio. Assim como descreveu o secretário Paulo Speller, "a alegria estava estampada no rosto da comunidade
acadêmica".
A estudante do 8º período do curso de Farmácia, Gabriella Souza Veloso, destacou as qualidades da
construção: “Os laboratórios são enormes, agora temos estrutura para que durante as aulas, cada um tenha
contato direto com os equipamentos utilizados”. A professora Leila Salha também destacou a importância do
espaço para a identidade da Faculdade de Farmácia, que anteriormente era ligada à Faculdade de Odontologia.

HISTÓRIA DA FF
Em 1945, um grupo de 22 idealizadores se reuniu para criar a Faculdade de Farmácia e Odontologia de Goyaz,
que funcionaria provisoriamente nas dependências da Santa Casa de Misericórdia. Contudo, somente em
1951 a faculdade foi reconhecida oficialmente. Sua primeira sede própria foi concluída em 1958, na Praça
Universitária, e sete anos depois, já incorporada à UFG, houve o desdobramento administrativo da unidade,
surgindo a Faculdade de Farmácia e a Faculdade de Odontologia. Em 2002, parte da estrutura predial foi
reformada, em decorrência da ampliação das atividades de pesquisa. Finalmente, em 2014, o novo prédio foi
inaugurado.
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