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Introdução: A Faculdade de Farmácia e Odontologia de Araraquara foi criada em 1923. Em 27 de 
janeiro de 1977, em decorrência do Estatuto da UNESP, ocorreu o desdobramento em duas 
Unidades Universitárias distintas: a Faculdade de Ciências Farmacêuticas e a Faculdade de 
Odontologia. Assim, a Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Araraquara (FCF) nos seus 88 
anos de existência testemunhou o desenvolvimento das Ciências Biológicas e da Saúde e em 
especial das Ciências Farmacêuticas. Objetivos: O Museu de Ciências Farmacêuticas da FCF-
UNESP é um projeto que tem com objetivo o resgate e manutenção da história da Faculdade de 
Ciências Farmacêuticas. Além de objetos e documentos históricos, o acervo incluirá também 
depoimentos de docentes, discentes e servidores técnico-administrativos. Associado a seu acervo 
o Museu apresentará os principais fatos científicos a partir de 1923, particularmente aqueles 
relacionados às Ciências Farmacêuticas. As atividades do Museu deverão comunicar ao público os 
conteúdos sob a forma de exposições, palestras, cursos, oficinas, eventos e publicações. A partir 
dessas atividades, almejamos tornar pública e acessível a nossa história e promover reflexões 
acerca da ciência. Métodos: Na primeira fase do projeto o bolsista realizou, junto aos 
departamentos da FCF, busca ativa de objetos para compor o acervo do Museu, em seguida 
participou juntamente com a equipe, da análise do valor histórico e catalogação dos objetos. O 
material catalogado foi então fotografado. Resultados: O registro fotográfico dos objetos resultou 
na exposição “Lugares de Memória”, que foi aberta ao público de 28 de fevereiro a 4 de março de 
2011. Apresentaremos parte das fotografias que foram expostas nesse evento. 
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