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UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE FARMÁCIA DA UNILAB EM
04.02.2022

Às catorze horas do dia quatro do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois, por meio da
plataforma virtual Google Meet®, realizou-se a Reunião Extraordinária do Colegiado do Curso de
Farmácia da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira - UNILAB, sob a
Presidência do Prof. FRANCISCO WASHINGTON ARAÚJO BARROS NEPOMUCENO e com o
comparecimento das professoras ANA CAROLINE ROCHA DE MELO LEITE, CLAUDIA ALESSANDRA FORTES
AIUB, EDMARA CHAVES COSTA, ERIKA HELENA SALLES DE BRITO, JAMILE MAGALHÃES FERREIRA, JULIANA
JALES DE HOLLANDA CELESTINO, LARISSA DEADAME DE FIGUEIREDO NICOLETE, RAQUEL PETRILLI ELOY e
YARA SANTIAGO DE OLIVEIRA; dos professores DANIEL FREIRE DE SOUSA, JAIRO DOMINGOS DE MORAIS,
JAMERSON FERREIRA DE OLIVEIRA e JEFERSON FALCÃO DO AMARAL; da representação técnica, TALITA
MAGALHÃES ROCHA; bem como da representação estudan�l, KESLEY PESSOA (presidente do Centro
Acadêmico de Farmácia). Registra-se, também, a presença das professoras subs�tutas ANA ISABELLE DE
GOIS QUEIROZ e ANDREA BESSA TEIXEIRA na condição de convidadas. Jus�ficou a ausência: REBECA
MAGALHÃES PEDROSA ROCHA. Assim, com quórum e após devida recepção, o Presidente da Reunião
iniciou os trabalhos dispensando a leitura da Ata da reunião anterior, realizada no dia dezoito do mês de
janeiro do ano de dois mil e vinte e dois, cuja cópia foi distribuída previamente para análise, discussão e
aprovação dos membros via e-mail ins�tucional. Após ampla possibilidade de manifestação, a Ata foi
publicada no Sistema Eletrônico de Informações (SEI) da UNILAB.

Durante a presente reunião, os seguintes pontos de pauta foram apreciados e encaminhados:

1. Revisão de Votação e Alteração do Processo de Chamada de Candidato Aprovado. O Presidente da
Reunião informou que a mesma foi convocada em regime de urgência a par�r de requerimento de pelo
menos 1/3 do colegiado que é um direito assegurado pelo Regimento Interno do curso. Foi esclarecido
que o mo�vo alegado consiste, principalmente, em rever votação realizada na úl�ma reunião ordinária
de colegiado, ocorrida no dia dezoito de janeiro de dois mil e vinte e dois, para atender demanda
referente ao Processo SEI nº 23282.510852/2019-13 que trata da contratação de 1 (um) professor para o
Curso de Farmácia mediante o Despacho da Reitoria 0393331. Para tanto, indicou-se a seguinte
metodologia de trabalho: pronunciamento da Profa. Larissa, pronunciamento do Prof. Daniel,
pronunciamento da presidência, discussão em plenária, proposição de desfecho, votação e
encaminhamentos. A Profa. Larissa foi convidada a falar sobre a solicitação da reunião em caráter
extraordinário no sen�do de ter oportunidade de expor o assunto com mais detalhes. A professora
esclareceu que não par�cipou da reunião em que houve a decisão por estar em férias, mas que assis�u a
mesma a par�r do link de gravação que foi disponibilizado. Ao assis�r, a professora interpretou que a
situação do contrato da Profa. ALINE SANTOS MONTE foi um fator determinante para a escolha do
candidato que deveria assumir a vaga disponibilizada pela Reitoria. A professora acrescentou que no dia
da votação foram passadas informações incompletas sobre o contrato da Profa. Aline. Segundo sua
argumentação, informações como a finalização do contrato da Profa. Aline no dia cinco de março de dois
mil e vinte e dois poderiam mudar o cenário de votação. Assim, como a proposta de oferta do curso
ainda pode sofrer alterações e o processo de contratação do Prof. Marcelo, em andamento em virtude da
úl�ma decisão, não está finalizado, a Profa. Larissa provocou o colegiado do curso para rever a votação e,
possivelmente, alterar o processo de chamada de candidato aprovado a par�r do qual obteve
concordância para realização de reunião extraordinária, visando a discu�r assuntos per�nentes, de pelo
menos 1/3 do colegiado a saber: Profa. Juliana, Profa. Raquel, Prof. Jeferson, Prof. Jairo, Profa. Yara, Prof.
Jamerson, Profa. Jamile, Profa. Ana Caroline, Profa. Edmara e o representante discente Kesley. Em
seguida, o Prof. Daniel foi convidado a fazer seu pronunciamento sobre o processo de convocação do
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Prof. Marcelo para assumir a vaga disponibilizada pela Reitoria. Segundo o Prof. Daniel, o processo de
convocação encontra-se em suas etapas finais de execução necessitando, principalmente, da ciência e
despacho da direção do ins�tuto para seu desfecho. Finalizando a etapa de pronunciamentos, a
presidência do colegiado informou que o mo�vo da solicitação da presente reunião, solicitada por
requerimento, é considerado inadequado uma vez que a condição de contrato da Profa. Aline não pode
ser levada em consideração para a decisão em questão por se tratar de uma situação pessoal envolvendo
a docente e a universidade. Isto é, estar ou não empregada não deve ser um fator influenciador neste
caso. Foi reforçado que a decisão deveria ser pautada na demanda urgente e atual do curso por entender
que o compromisso do colegiado é defender os interesses do mesmo, buscando garan�r, sempre, sua
qualidade em oferta à comunidade estudan�l. Assim, relembrou-se a úl�ma Ata do colegiado onde
houve destaque para a indicação exclusiva de dois critérios para fundamentar a decisão dos membros na
votação que foram: as demandas urgentes do curso e o perfil dos candidatos aprovados e passíveis de
convocação. Com base nesses critérios, o Prof. MARCELO VITOR DE PAIVA AMORIM foi escolhido para a
convocação imediata a par�r do seguinte cenário de votação: uma (1) abstenção, quatro (4) votos para a
candidata ALINE SANTOS MONTE e cinco (5) votos para o candidato MARCELO VITOR DE PAIVA AMORIM.
Em adição, foi informado que a portaria de colegiado do curso encontra-se desatualizada pelos seguintes
mo�vos principais: a) contém dois (2) docentes da enfermagem que não atuam no Curso de Farmácia
que são LYDIA VIEIRA FREITAS DOS SANTOS e GILVAN FERREIRA FELIPE; b) não contempla as professoras
CLÁUDIA ALESSANDRA FORTES AIUB; EDMARA CHAVES DA COSTA; JULIANA JALES DE HOLLANDA
CELESTINO; e MARIA AUXILIADORA FECHINE; bem como o professor JAMERSON FERREIRA DE OLIVEIRA;
c) não contempla representação discente; e d) não contempla representação técnica. Como
consequência e ao observar a lista de presentes na úl�ma reunião, verificou-se que o quórum não foi
alcançado exigindo, assim, dois encaminhamentos importantes que foram: a) solicitar à direção do
ins�tuto atualização urgente da portaria sobre a composição do Colegiado do Curso de Farmácia da
UNILAB; b) suspender, temporariamente, todas as reuniões de colegiado programadas para o presente
período le�vo; e c) interromper o processo de convocação do Prof. Marcelo por parte da direção até que
a portaria de colegiado seja atualizada, e o ponto seja rediscu�do em uma próxima reunião, a ser
marcada, com possível mudança de cenário. Iniciando a discussão em plenária, a Profa. Larissa reiterou
que o mo�vo indicado no requerimento para a convocação da presente reunião é justo e válido porque a
situação do contrato da candidata Aline foi ponto discu�do e que não houve nenhum encaminhamento
para que o assunto fosse re�rado da discussão, ou tratado sem importância para decisão dos fatos. Em
adição, a Profa. Larissa entende que é um processo pedagógico e que outros encaminhamentos
poderiam ter sido tomados pelo colegiado, como por exemplo, re�rada do ponto de pauta até
averiguação da informação solicitada. Ques�onou sobre a validade do regimento do curso e registrou sua
dúvida sobre a possibilidade de revisão de todas as decisões do colegiado até hoje em função da situação
documental já descrita acima. Em seguida, a Profa. Juliana, também, reiterou o posicionamento da Profa.
Larissa sobre o mo�vo da reunião e registrou sua preocupação com o fato da portaria de composição do
colegiado estar desatualizada. A Profa. Edmara indicou a necessidade de rever a portaria de composição
do colegiado uma vez que ficou surpresa por não estar incluída no documento. Acrescentou que estava
disposta a ajudar na resolução de toda a problemá�ca em questão. O Prof. Daniel descreveu seu
entendimento jurídico sobre a situação apontada e indicou que o mo�vo da reunião apresentado no
requerimento estava dando margem a recurso por ferir o princípio da impessoalidade uma vez que a
situação de contrato da Profa. Aline não deveria ser um fator a ser considerado na decisão de convocação
do colegiado. Em adição, a necessidade de atualizar a portaria de composição do colegiado corrobora
com o princípio da eficiência por entender que o grupo está trabalhando para evitar problemas futuros
em relação a decisão tomada. Colocou-se, também, que a indicação do Prof. Marcelo para ocupar a vaga
concedida pela Reitoria estava dando margem a recurso por ferir o princípio da legalidade uma vez que a
portaria de composição do colegiado encontra-se desatualizada, bem como, segundo esta, não havia
quórum quando da votação realizada em reunião ordinária do colegiado do dia dezoito de janeiro de dois
mil e vinte e dois. Assim, destacou-se a importância das sugestões de encaminhamento feitas pela
presidência no sen�do de zelar pelos princípios jurídicos mencionados. Após discussão, o Presidente da
Reunião indicou, novamente, as sugestões de encaminhamento para votação. Por unanimidade, o
colegiado do curso, segundo portaria vigente, concordou com os encaminhamentos da presidência que,
novamente, foram: a) solicitar à direção do ins�tuto atualização urgente da portaria sobre a composição
do Colegiado do Curso de Farmácia da UNILAB; b) suspender, temporariamente, todas as reuniões de
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colegiado programadas para o presente período le�vo; e c) interromper o processo de convocação do
Prof. Marcelo por parte da direção até que a portaria de colegiado seja atualizada, e o ponto seja
rediscu�do em uma próxima reunião, a ser marcada, com possível mudança de cenário. 2. Nova Proposta
de Oferta 2021.2. O Presidente da Reunião não apresentou a proposta de oferta de componentes
curriculares do curso para o período le�vo 2021.2 pelo fato de haver algumas orientações muito recentes
da PROGRAD que afetam diretamente o fechamento da mesma. Assim, comunicou-se que seria
necessário um pouco mais de tempo para o devido processamento das informações e, posterior,
conclusão da proposta para ser apresentada ao colegiado em situação oportuna. Como
encaminhamento, a presidência do colegiado definiu que iria disparar e-mail oficial para saber que
docentes se enquadram na situação de comorbidades em relação à COVID-19 no sen�do de contribuir
com a possibilidade de ofertas dos componentes curriculares. 3. Uso do Passaporte Vacinal na UNILAB.
O Presidente da Reunião passou a palavra ao Prof. Daniel, diretor em exercício, para descrever o ponto de
pauta. O Prof. Daniel esclareceu que a direção do ins�tuto foi provocada por suas instâncias superiores a
elaborar um parecer sobre possíveis bene�cios/prejuízos associados a obrigatoriedade da apresentação
de passaporte vacinal por parte do estudante para par�cipar de a�vidades presenciais na UNILAB no
âmbito do Curso de Farmácia. Então, solicitou-se manifestação do grupo sobre o tema. A Profa. Larissa
indicou o exemplo da UNILA que adotou a obrigatoriedade do passaporte vacinal de seus estudantes. A
Profa. Claudia comunicou que essa não deva ser uma avaliação isolada, mas sim do todo da universidade
com decisão vinculada aos conselhos competentes. A Profa. Jamile acrescentou que os campos de
estágio exigem apresentação do passaporte vacinal o que, indiretamente, afetaria a decisão de exigir o
mesmo para as demais a�vidades presenciais. Como encaminhamento, o Prof. Daniel informou que vai
enviar e-mail ao grupo de docentes do ins�tuto para receber contribuições para a elaboração do parecer.
No e-mail, constará uma tabela que deverá ser preenchida por cada docente, técnico e representante
discente contendo três bene�cios e três prejuízos associados a referida obrigatoriedade, com suas,
respec�vas, jus�fica�vas técnicas ou não. Informes. O Presidente da Reunião comunicou sobre as
reuniões ocorridas junto à PROGRAD para tratar da condição de estudo de estudantes internacionais
enquadrados na condição de represados por conta da pandemia. Informou-se que as opiniões das
coordenações foram recebidas e que a decisão final ainda seria compar�lhada sobre como a situação
seria tratada pela universidade. A presidência do colegiado, também, compar�lhou a informação de que
a PROGRAD havia publicado, no dia anterior à reunião, documentos sobre a oferta de componentes
curriculares. Tais documentos não foram, ainda, processados pela coordenação do curso impedindo a
divulgação de seu detalhamento. A Profa. Claudia informou sobre o processo de criação de um núcleo de
pesquisa chamado “Núcleo Mul�dimensional de Pesquisa em Toxicologia” na UNILAB aproveitando a
oportunidade para destacar sua importância no contexto da universidade e convidar as(os) presentes a
par�cipar da ideia. A Profa. Edmara solicitou ao grupo que reforçasse junto à comunidade discente sua
par�cipação no processo de avaliação de curso da universidade uma vez que a adesão discente está,
ainda, muito baixa. Para concluir, o Presidente da Reunião agradeceu a par�cipação e desejou um bom
final de semana ao grupo presente.

Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada da qual, para constar, eu, Prof. FRANCISCO
WASHINGTON ARAÚJO BARROS NEPOMUCENO, lavrei a presente Ata, que, lida e aprovada, vai pelos
membros do colegiado assinada eletronicamente.

 

Redenção, 04 de fevereiro de 2022.

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO WASHINGTON ARAUJO BARROS
NEPOMUCENO, COORDENADOR(A) DE CURSO, em 25/02/2022, às 16:41, conforme horário oficial
de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por CLAUDIA ALESSANDRA FORTES AIUB, PROFESSOR DO
MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 25/02/2022, às 18:16, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por JAIRO DOMINGOS DE MORAIS, PROFESSOR DO
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MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 25/02/2022, às 18:44, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por YARA SANTIAGO DE OLIVEIRA, PROFESSOR DO
MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 25/02/2022, às 18:55, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por JAMERSON FERREIRA DE OLIVEIRA, PROFESSOR DO
MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 25/02/2022, às 21:57, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por LARISSA DEADAME DE FIGUEIREDO NICOLETE,
PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 26/02/2022, às 08:23, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por TALITA MAGALHÃES ROCHA, TÉCNICO DE LABORATÓRIO,
em 26/02/2022, às 11:45, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por RAQUEL PETRILLI ELOY, PROFESSOR DO MAGISTÉRIO
SUPERIOR, em 27/02/2022, às 00:56, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art.
6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por JULIANA JALES DE HOLLANDA CELESTINO, PROFESSOR
DO MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 27/02/2022, às 17:00, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por ERIKA HELENA SALLES DE BRITO, PROFESSOR DO
MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 03/03/2022, às 10:59, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por KESLEY PESSOA DE SOUSA, Usuário Externo, em
18/03/2022, às 11:57, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por EDMARA CHAVES COSTA, PROFESSOR DO MAGISTÉRIO
SUPERIOR, em 08/04/2022, às 15:25, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art.
6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por JAMILE MAGALHÃES FERREIRA, PROFESSOR DO
MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 29/06/2022, às 20:16, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por JEFERSON FALCAO DO AMARAL, COORDENADOR(A) DE
CURSO, SUBSTITUTO(A), em 01/07/2022, às 19:05, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por ANA CAROLINE ROCHA DE MELO LEITE, PROFESSOR DO
MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 05/07/2022, às 20:22, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por DANIEL FREIRE DE SOUSA, PROFESSOR DO MAGISTÉRIO
SUPERIOR, em 06/07/2022, às 10:08, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art.
6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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