DISCURSO DE POSSE NA ACADEMIA DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS DO
BRASIL/ACADÊMIA NACIONAL DE FARMÁCIA - 10/06/2021
PROFA. TITULAR MAGALI BENJAMIM DE ARAÚJO

Excelentíssimo Presidente da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil/
Acadêmia Nacional de Farmácia - Acadêmico Dr. Acácio Alves de Souza Lima Filho
Excelentíssimo Presidente – Emérito/1º Vice-Presidente da ACFB/Acadêmia Nacional
de Farmácia – Dr. Lauro Domingos Moretto
Excelentíssimas Autoridades presentes,
Magnifico Reitor da Unifal-MG – Sandro Amadeu Cerveira
Senhoras e Senhores Acadêmicos da ACFB,
Senhoras e Senhores,
Meus familiares, colegas e demais convidados,

Gostaria de expressar meu grande contentamento pelo ingresso
na Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil e o quanto me sinto
honrada pela distinção, assim, venho manifestar minha gratidão
especial ao Professor Titular Gerson Antonio Pianetti da UFMG,
confrade da Academia, pela indicação do meu nome e aos demais
membros pelo aceite.

Congregar este cenáculo, por onde passaram e, atualmente,
proeminentes pessoas do ambiente acadêmico e intelectual frequentam,
não só dignifica e consagra o meu âmago e trabalho profissional, mas
também me incentiva a continuar atuando em prol das ciências
farmacêuticas além de ter a possibilidade de trocar experiências com
aqueles que, graças à sua contribuição para área farmacêutica, são
destacados nessa congregação de lideranças.
1

Ademais, vejo a ocupação desta cadeira como uma verdadeira
ascese, em seu

significado filosófico e religioso, “da austeridade e

autocontrole do corpo e do espiríto para determinado ofício”, capaz de
levar à efetiva realização da virtude e à plenitude da vida moral.

Cheguei até aqui pelo instinto do desejo coletivo, mobilizado por
cada ser humano que fez parte da minha trajetória e, assim, aproveito
para prestar meus sinceros agradecimentos àqueles que me deram a
oportunidade para desenvolver minhas habilidades não somente no
ensino, na pesquisa e extensão, mas também nos vários cargos que
assumi na gestão universitária, que deram uma bagagem sólida e me
fizeram sentir privilegiada e realizada.

Na pessoa de meu Patrono, o Acadêmico Elyseu Guilherme da
Silva, com suas qualidades imprescindíveis e responsabilidade que teve
em contribuir para o bem-estar do próximo, agradeço a todas as
confreiras e a todos os confrades pelo meu acolhimento nesta instituição,
pois diante do perfil de meu patrono, é muito grande a responsabilidade
que me cabe, ao ocupar a cadeira de nº19 desta academia, que um dia foi
ocupada por ELE, que a dignificou com sua vida dedicada ao ideal
farmacêutico.

Vivemos, hoje, em um mundo globalizado, sem fronteiras, uma
sociedade em transformação, que privilegia o conhecimento, cuja
velocidade da informação é surpreendente e na qual se registra os
avanços tecnológicos sem precedentes.

A Organização Mundial da Saúde, a Federação Internacional de
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Farmacêuticos e as Diretrizes Curriculares para os cursos de graduação
em Farmácia estabelecem a estreita relação do farmacêutico com o
medicamento e, também, apontam que a profissão farmacêutica evoluiu
para a constituição de programas e ações voltadas para promoção,
recuperação, manutenção da saúde e da qualidade de vida das
pessoas, além da competência para tomada de decisões apropriadas,
desenvolvimento de habilidades e atitudes essencialmente humanista
para a vida profissional.

No cenário atual, a multidisciplinariedade, a transdisciplinaridade,
aliadas ao empreendedorismo também assumem grande relevância nas
áreas de atuação do farmacêutico, ampliando significativamente suas
oportunidades tanto no segmento profissional, quanto no acadêmico.

Nesta oportunidade, aproveito para render minhas homenagens
aos meus colegas docentes, técnicos administrativos em educação e
demais colaboradores da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da
UNIFAL-MG, pelo companheirismo, alegrias, desafios e conquistas em
prol do curso de farmácia, considerado um dos melhores do Brasil, e
que sempre apoiaram meus ideais e aplaudiram minhas conquistas.

Cumprimento a todas e a todos os colegas que me honram com
sua presença e apoio nesta seção virtual de posse junto a ACFB.

E por fim, agradeço de forma muito excepcional à minha família
representada pelos meus pais, irmãos, esposo “João Carlos” e nossas
filhas “Ana Laura, Larissa e Rayssa”, esteio das horas boas e das horas
difíceis, pelo amor, carinho, compreensão, apoio e estímulo permanente.
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O meu muito obrigada!
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