
 

 

 

UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA 

INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

COLEGIADO DO CURSO DE FARMÁCIA 

 

Ata da primeira reunião do Colegiado do Curso de Farmácia. 

 

O Colegiado do Curso de Farmácia se reuniu ao décimo primeiro (11º) dia do mês de novembro, 

do ano de dois mil e dezenove, às 11 horas, na sala 108 do Bloco C no Campus das Auroras. Compareceram 

à reunião os professores Ana Caroline Rocha de Melo Leite, Érika Helena Salles de Brito, Francisco 

Washington A. Barros Nepomuceno, Gilvan Ferreira Felipe, Jamile Magalhães Ferreira, Jeferson Falcão 

do Amaral, Lydia Vieira Freitas dos Santos e Daniel Freire de Sousa, desempenhando a função de 

coordenador. Também estiveram presentes Raquel Petrilli Eloy, Larissa Deadame D. F. Nicolete, Aline 

Santos Monte, Rebeca Magalhães Pedrosa Rocha, Juliana Jales de Hollanda Celestino, Edmara Chaves 

Costa, Yara Santiago de Oliveira e Kesley Pessoa de Sousa, na qualidade de convidados. 

 

Após as boas vindas, dadas pelo coordenador, Professor Daniel Freire de Sousa, foram aprovados 

os seguintes pontos de pauta:  1. Aprovação da Pauta e presença de convidados; 2. Necessidade de inserção 

de novos membros – remodelação da portaria do colegiado ;3. Parceria com a FIEC; 4. Visita aos 

laboratórios dos Palmares e Auroras – possíveis modificações; 5. Dimensionamento de Farmacêuticos pro 

CAIS; 6. Revisão de Carga-horária do Curso e Disciplinas cadastradas (formar comissão); 7. Inserção das 

atividades de extensão na integralização de créditos; 8. Chamada dos segundos lugares dos concursos (2 

vagas); 9. Início da Discussão das Disciplinas do próximo semestre; 10. Dificuldades do presente semestre; 

11. Outros assuntos que surgirem. 

 

Inicialmente, sobre o primeiro ponto da reunião, foi solicitado que o ponto de número 8 fosse 

discutido ao final da reunião, bem como foi aprovada a presença dos convidados supracitados. Eles tiveram 

direito à “voz” durante a reunião. Sobre o segundo ponto de pauta, foi apontada a portaria que elenca os 

professores do colegiado, sendo necessária uma reformulação, pois muitos professores não foram 

portariados. Com a entrada dos novos professores, será solicitada a inclusão de mais professores que 

desenvolvam atividades no Curso de Farmácia, realizando-se a ressalva, na portaria, que o professor que 

ministrar aulas no Curso de Farmácia será devidamente portariado para compor o Colegiado daquele Curso. 

 

Depois, partiu-se para os informes das futuras parcerias com a Federação da Indústria do Ceará 

(FIEC) e as possíveis parcerias que poderiam ser firmadas, demonstrando-se o quão importante é o Curso 

de Farmácia para a realização de serviços para federação em questão. Também foi informado, no quarto 

ponto de pautam que haveria um reordenamento dos laboratórios que existem nos Campi dos Palmares e 

da Auroras, mas que tal assunto só seria discutido às 14 horas do dia 11 de novembro de 2019.  

 



 

 

Depois desses informes, no quinto ponto de pauta, o colegiado discutiu o dimensionamento do 

número de profissionais farmacêuticos para o Centro de Atendimento Integral à Saúde (CAIS). Após 

debate, ficou decidido por unanimidade que seriam solicitados 3 profissionais farmacêuticos para as 

atividades a serem desenvolvidas no CAIS, dadas as demandas e as atividades que serão desenvolvidas, 

sendo que a solicitação será feita em regime de urgência, dada a necessidade e a existência de concurso 

vigente, possibilitando a rápida chamada de profissionais. 

 

No sexto ponto de pauta, foi apontada a necessidade de Revisão do Plano Político Pedagógico do 

Curso de Farmácia, com a devida revisão de carga-horária, a ser realizada pelos professores Jeferson Falcão 

do Amaral e pela professora Larissa Deadame F. Nicolete. Também comporão a comissão de revisão, as 

duas professoras que irão tomar posse, Raquel Petrlli e Yara Santiago. Assim que possível, a coordenação 

realizará, formalmente a solicitação do início da revisão e os prazos para tal. 

 

No sétimo ponto de pauta, ficou demonstrada a necessidade de verificar a possibilidade de 

integralização de atividades de extensão de forma direta no sistema, sendo necessária reunião com a Pró-

reitoria de Extensão e o setor de Tecnologia da Informática para viabilizar a integralização da carga-horária 

de extensão de maneira direta, assim que o aluno conclui a disciplina que prevê carga-horária de extensão. 

 

Realizando-se a realocação do oitavo ponto para o final da reunião, foi apresentado um esboço das 

disciplinas que serão ministradas pelos professores no semestre de 2020.1, sendo o documento apresentado 

um planejamento inicial para a lista de oferta que será confeccionada. 

 

O décimo ponto de pauta retratou as dificuldades dos professores no semestre corrente, nos quais 

o principal foi o grande número de alunos por sala. 

 

Depois de todos os pontos discutidos, voltou-se para a discussão da chamada de novos professores 

aprovados em concurso para comporem o corpo docente do Curso de Farmácia. Por solicitação, foi adiada 

a discussão para uma segunda reunião com data pré-fixada para 18 de novembro de 2019. 

 

Sem outros assuntos discutidos, a reunião foi encerrada e eu, Daniel Freire de Sousa, lavrei a 

presente ata que será aprovada e assinada pelos membros do Colegiado do Curso de Farmácia. 

 

Redenção, 11 de novembro de 2019. 
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