Vida e obra do Prof. Dr. Sérgio Luiz Vasconcelos do Vale
A Revista Amazônica de Ciências Farmacêuticas (RACF), orgulhosamente, apresenta
sua segunda edição com 05 artigos que refletem a produção científica e intelectual de
pesquisadores, profissionais, professores e estudantes de diversas áreas da Farmácia. Nesse
curto caminho trilhado pela RACF, há muitos caminhantes que contribuíram para que esta
revista, autenticamente amazônica, pudesse ser concretizada. Dentre eles, o Prof. Dr. Sérgio
Luiz Vasconcelos do Vale deixou marcas profundas no início deste caminho até que, em
06/01/202, a COVID-19 o levou depois de longa batalha em que todos os esforços da ciência e
da espiritualidade foram requisitados, mas não foram suficientes para manter a sua presença
física entre nós.
Dr. Sérgio Vale nasceu em Belém do Pará em 08/01/1969, se formou em Farmácia pela
Universidade Federal do Pará em 1992, realizou aperfeiçoamento na área de AnátomoCitologia Esfoliativa, em 1997, pela Universidade Barão de Mauá e pós-graduação Lato Sensu
(especialização) em Saúde Pública pela Universidade de Ribeirão Preto, 2001. Desenvolveu
sua atuação profissional na área de análises clínicas, com destacada atuação no cenário
farmacêutico do estado do Pará. Sempre atento às demandas da profissão e da sociedade, Dr.
Sérgio pode vivenciar a necessidade de maior organização política e administrativa da Farmácia
e, ao mesmo tempo que acalentava antigo sonho, em 2009 formou-se em Direito pela
Universidade da Amazônia. Iniciava um período de atuação na área do Direito em que obteria,
em 2011, o Mestrado em Direito pela Universidade da Amazônia. Em 2013, assumiu a
Coordenação Adjunta do Curso de Direito da Faculdade Estácio do Pará e, em 2018, obteve o
título máximo da carreira acadêmica com a conclusão do Doutorado em Direito pela
Universidade Estácio de Sá. Atuou nas áreas de justiça de transição, direito penal internacional,
direitos humanos, ciência política e direito penal e processual penal.
A intensa dedicação às áreas da Farmácia e do Direito levou o Dr. Sérgio Vale a concluir
54 cursos de formação complementar profissional; publicar um livro de sua autoria;
desenvolver 30 produções bibliográficas; orientar 65 estudantes concluintes e participar em 75

bancas de defesa de trabalhos de conclusões de curso; participar de 95 eventos científicos dos
quais organizou 17 desses eventos. Em seus 28 anos de formado, teve vínculos com 23
instituições, ganhou 6 prêmios e títulos de louvor profissional e participou do corpo editorial
de três revistas científicas, sendo um dos criadores e fundadores desta RACF. Em 2019, iniciou
o Bacharelado em História na Faculdade Estácio do Pará.
Dr. Ségio Vale era admirado por seus companheiros de luta política e profissional,
temido por seus adversários políticos, respeitado por todos. Por ser exemplo do profissional
engajado com a mudança e dedicar-se de corpo e alma em todas as suas escolhas, era um
“homem de muitas almas”, como poderia ser definido por Fernando Pessoa em seu poema “Não
sei quantas almas tenho”(1). É por essa bela alma que habitou entre nós por tão pouco tempo e
que tanto fez por aqueles em que tocou a alma, que a Revista Amazônica de Ciências
Farmacêuticas tem a honra de dedicar esse seu segundo número à memória do Dr. Sérgio Luiz
Vasconcelos do Vale.
Não sei quantas almas tenho (Frenando Pessoa, 1930)
Não sei quantas almas tenho / Cada momento mudei.
Continuamente me estranho. / Nunca me vi nem acabei.
De tanto ser, só tenho alma.
Quem vê é só o que vê,
Atento ao que sou e vejo,

/ Quem tem alma não tem calma.
/ Quem sente não é quem é,
/ Torno-me eles e não eu.

Cada meu sonho ou desejo
/ É do que nasce e não meu.
Sou minha própria paisagem; / Assisto à minha passagem,
Diverso, móbil e só,
/ Não sei sentir-me onde estou.
Por isso, alheio, vou lendo
O que segue não prevendo,
Noto à margem do que li
Releio e digo: “Fui eu?”

/ Como páginas, meu ser.
/ O que passou a esquecer.
/ O que julguei que senti.
/ Deus sabe, porque o escreveu.

Prof. Dr. José Ricardo dos Santos Vieira – Editor Chefe da RACF
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