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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
16.02.2022

 

Às onze horas e nove minutos do dia dezesseis de fevereiro de dois mil e vinte e dois, 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, 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, JAMERSON FERREIRA DE
OLIVEIRA e JEFERSON FALCÃO DO AMARAL; da representação técnica, FERNANDA GISELE SILVA DOS
SANTOS, FRANCISCA MARIANA RUFINO DE OLIVEIRA SILVA, TALITA MAGALHÃES ROCHA e DEBORAH
CAVALCANTE MAGALHÃES ROLIM (membro suplente sem direito de voto na ocasião). Registra-se,
também, a presença das professoras CLAUDIA ALESSANDRA FORTES AIUB e ANDREA BESSA TEIXEIRA na
condição de convidadas. Jus�ficaram ausência: JAIRO DOMINGOS DE MORAIS e REBECA MAGALHÃES
PEDROSA ROCHA. I - ABERTURA DOS TRABALHOS. Havendo quórum e, após, devida recepção, o
Presidente da Reunião, o Prof. Francisco Washington Araújo Barros Nepomuceno, iniciou os trabalhos
dispensando a leitura da Ata da reunião anterior, realizada no dia quatro do mês de fevereiro 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. Assim, os pontos de pauta foram apreciados e
aprovados por unanimidade. II- NOVA PORTARIA DE COMPOSIÇÃO DO COLEGIADO DO CURSO DE
FARMÁCIA. O Prof. Washington apresentou a portaria atualizada de composição do Colegiado do Curso
de Farmácia da UNILAB, registrando que, agora, o referido colegiado possui 18 membros e que o quórum
necessário para reuniões, discussões e apreciações passa a ser de 10 membros. Destacou que a
representação técnica tem duração de três anos e a representação discente tem duração de um ano. O
Prof. Washington comunicou que, no momento, o colegiado não tem representação discente, uma vez
que o processo de escolha desta representação estava em andamento e iria levar mais tempo para sua
definição. A Profa. Jamile perguntou se haveria problema em ter reuniões sem uma representação
discente. O Prof. Washington respondeu que não há problema. O Prof. Washington deixou como
encaminhamento ficar acompanhando, junto aos discentes, o processo de definição dos nomes dos
estudantes para, então, promover nova atualização da portaria. III - PROPOSTA DE OFERTA 2021.2
ATUALIZADA. O Prof. Washington pontuou que os docentes devem ter uma carga horária semanal entre
10 e 15h para ser considerada saudável. Destacou a situação dos professores Jamerson e Yara que estão
ultrapassando a carga horária de 15h por conta das aulas prá�cas. O Prof. Washington registrou que a
coordenação está preocupada com esse excesso de carga horária de alguns colegas. Em seguida, o Prof.
Washington falou que há uma portaria da PROGRAD, na qual trata da possível oferta de componentes
curriculares para estudantes internacionais que estão represados por conta da pandemia. Portanto, a
PROGRAD precisa saber se o Colegiado do Curso de Farmácia irá ofertar componentes para esses
estudantes. O Prof. Washington destacou que os estudantes já estão matriculados, e que esta oferta
deverá ser feita na modalidade EaD. O Prof. Daniel destacou que a PROGRAD se comprometeu em
disponibilizar tutores para dar suporte aos estudantes. O Prof. Washington sugeriu ofertar disciplinas
teóricas e de pequena carga horária. O Prof. Washington destacou que há uma grande necessidade de
novos docentes, pois com a quan�dade atual não há possibilidade de ofertar todos os componentes
curriculares do curso. O Prof. Daniel ressaltou que a PROGRAD sugeriu que os professores que
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ministrassem as disciplinas na modalidade EaD fossem, prioritariamente, aqueles que �vessem,
declaradamente, alguma comorbidade, e complementou que no Curso de Farmácia não havia registro de
professores nessa condição. Em seguida, o Prof. Washington apresentou a proposta de disciplinas que
poderiam ser ofertadas em Ead (1° período): Iniciação ao Curso de Farmácia; Saúde Cole�va e Sistemas
de Saúde; Iniciação ao Pensamento Cien�fico; e Inserção a Vida Universitária. A Profa. Yara destacou sua
preocupação em relação às disciplinas rela�vas às químicas, pois a sua carga horária está muito alta.
Ainda complementou que não tem como ministrar a parte teórica de química analí�ca quan�ta�va,
correndo o risco de fechar as 20h.. Essa carga horária alta afeta seus projetos de pesquisa e extensão
bem como qualidade de ensino. A Profa. Edmara sugeriu que o curso de enfermagem também ofertasse
as disciplinas que são em paralelo (a exemplo de Iniciação ao Pensamento Cien�fico), pois tem a mesma
carga horária. O Prof. Daniel destacou que as aulas deverão ser feitas de forma assíncrona. Sobre a oferta
de disciplinas em modalidade Ead, os professores Edmara e Jeferson concordaram com a oferta do
primeiro período, o professor Jairo não opinou pois não estava presente. O Prof. Jeferson manifestou
interesse na disciplina Estágio em Cenários Prá�cos de Farmácia no SUS II ao invés de Estágio em
Cenários Prá�cos de Farmácia no SUS I. Proposta de disciplinas que podem ser ofertadas em modalidade
Ead (2° período): Leitura e Produção de Texto 2. Proposta de disciplinas que podem ser ofertadas em
modalidade Ead (3° período): Gené�ca Humana. O Prof. Jeferson perguntou se para uma mesma
disciplina, uma presencial e outra em Ead, elas seriam consideradas 2 turmas. O Prof. Washington
respondeu que sim. Os professores Jamile, Jeferson e Daniel se disponibilizaram para contribuir em
Estágio em Cenários Prá�cos de Farmácia no SUS I para ajudar a diminuir a carga horária da professora
Yara. A Profa. Jamile perguntou se o Estágio será presencial ou remoto. O professor Daniel respondeu que
será presencial. A Profa. Larissa sugeriu que o NDE quebre pré-requisitos em algumas disciplinas e não
oferte certas disciplinas para que algumas turmas não fiquem com tão poucos estudantes. O Prof. Daniel
complementou que isso não é possível pois de acordo com a resolução do CONSUNI, a coordenação
obrigatoriamente precisa ofertar todas as disciplinas, independentemente, da quan�dade de alunos. A
Profa. Ana Caroline perguntou sobre os horários disciplinas de Histologia e Patologia. Sugeriu que, caso
tenha estudantes da enfermagem, a disciplina de Patologia fosse estendida para quinta à tarde. O Prof.
Washington complementou que essa questão deve ser discu�da entre as coordenações de Farmácia e
Enfermagem. O Prof. Washington realocou, temporariamente, a disciplina de Imunologia (4° período)
para segunda-feira à tarde e, caso necessite, a Profa. Larissa irá contribuir com esta disciplina. Tratando
do 4° período, o Prof. Washington pontuou que, exceto Imunologia, não houve alterações nos horários. A
Profa. Raquel sugeriu diminuir a quan�dade de número de vagas da disciplina de Estágio em
Instrumentação Analí�ca, devido a grande quan�dade de estudantes e pouco professores. O Prof. Daniel
complementou que, como os estudantes são regulares, eles têm direito a oferta. Em relação ao 5°
período as disciplinas de Farmacognosia I e Citologia Clínica estão sem professores. A Profa. Jamile
pontuou que a turma de Estágio em Instrumentos Aplicados em Análises Clínicas possui muitos
estudantes (56) e é impossível apenas 3 professores acompanharem todos eles. Sobre o 6° período, o
Prof. Washington pontuou que as disciplinas que estão sem professor são: Estágio em Análises Clínicas;
Farmacognosia II; Bromatologia I; e Farmácia hospitalar. A Profa. Raquel pontuou que a compra dos
reagentes não foi contemplada nos PACs anteriores, e que estão trabalhando com doações por falhas no
processo de compra. As professoras Jamile e Larissa também relataram que na Bioquímica e
Microbiologia não tem reagentes. A Profa. Jamile falou que precisa ser alinhado sobre qual o laboratório
será usado para suas prá�cas. Em seguida, após discussão, houve votação, e o colegiado não aprovou,
por 8 (oito) votos para “não concorda com a oferta” e 7 (sete) abstenções, a proposta de oferta de
disciplinas em modalidade Ead para estudantes internacionais. Em outra votação, o colegiado aprovou,
por unanimidade, a proposta de oferta presencial apresentada e discu�da, com a ressalva de realizar a
convocação urgente dos professores que já foram indicados em 2019 e a liberação só ocorreu para um
único código de vaga até o momento. Como encaminhamento definiu-se preparar documento com a
decisão tomada e envio para a direção do ICS e PROGRAD. IV - REDISCUSSÃO E VOTAÇÃO PARA
CONVOCAÇÃO DO DOCENTE. O professor Washington relembrou o cenário de demandas em termos de
componentes curriculares do curso e pontuou que houve a liberação de apenas um código de vaga de
acordo com o processo nº 23282.510852/2019-13. As demandas destacadas foram: bloco de química
analí�ca (16h); estágios (inclusive a coordenação), Biologia Molecular Aplicada à Farmácia e Farmácia
Hospitalar (16h); Farmacognosia I e II (8h), Bromatologia I (3h) e Citologia Clínica (3h). Acrescentou que o
bloco de Química Analí�ca e Estágios são os que demandam professores urgentemente, por conta da
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carga horária pesada. Antes de abrir para discussão, também, relembrou que, em reunião de colegiado
passada, houve a indicação do candidato MARCELO VITOR DE PAIVA AMORIM para assumir a vaga
des�nada sendo o processo de convocação não finalizado em virtude da presente solicitação de
rediscussão de ponto de pauta, uma vez que considerou-se que a situação do contrato da candidata
ALINE SANTOS MONTE impactaria na proposta de oferta do curso, podendo, portanto, influenciar na
definição de que candidato deveria ser convocado. Foi acrescida a informação de que a portaria de
composição do Colegiado do Curso de Farmácia precisaria ser atualizada para permi�r os processos
decisórios futuros. Em discussão, o Prof. Daniel compar�lhou que estava se sen�ndo desgastado por
discu�r o assunto uma vez que a necessidade de professores do Curso de Farmácia já foi comunicada a
Reitoria por meio de despacho da direção destacando suas especificidades em relação aos componentes
prá�cos e estágios segundo regulamentação das DCNs. Complementou que uma RAP (Relação
Aluno/Professor) de 18:1, usada pela Reitoria, não pode ser usada como parâmetro para a concessão de
vagas para cursos da área da saúde, em especial a Farmácia. Assim, registrou que não deveríamos estar
discu�ndo sobre que concursos deveríamos estar fazendo e não que candidato deveria assumir apenas
um vaga liberada. Reforçou a necessidade urgente muito superior a dois professores e indicou que, se
não houver um aumento no fluxo de contratação, o curso não poderá ofertar disciplinas e vai parar.
Também, citou a questão da legalidade, e sobre não ser é�co um professor ministrar uma disciplina que
não seja de sua exper�se. A Profa. Erika compar�lhou que não concordava com a ata da úl�ma reunião
de colegiado por ter registrado, em seu entendimento, informações pessoais dos candidatos apreciados
para a vaga. Acrescentou que a rediscussão sobre que candidato deveria ocupar a referida vaga é legí�ma
porque houve mudança de cenário em relação a situação do contrato da candidata ALINE SANTOS
MONTE impactando, portanto, na elaboração da proposta de oferta do curso para o período le�vo
2021.2. A Profa. Juliana, também, compar�lhou que a úl�ma reunião foi levada muito para o lado da
pessoalidade. Acrescentou que a Profa. Aline já está na casa e executa, em sua opinião, um bom trabalho
na ins�tuição e que esse ponto precisa ser considerado porque pode con�nuar contribuindo. Registrou
que concorda com a Profa. Érika sobre a mudança de cenário em relação ao contrato da Profa. Aline
impactaria na proposta de oferta do curso. O Prof. Daniel registrou que o argumento da Profa. Érika é o
adequado para jus�ficar a convocação da reunião. Acrescentou que o Prof. Washington teve um prejuízo
na informação sobre o contrato da Profa. Aline uma vez que o despacho da reitoria a esse respeito
ocorrera no exato dia da úl�ma reunião de colegiado, não dispondo, portanto, dessa informação para
compar�lhar quando foi solicitada. Con�nuou pontuando que a nova forma de apresentar os fatos o
ajudou a concordar que a rediscussão sobre o assunto é legí�ma. A Profa. Larissa parabenizou o esforço
do Prof. Daniel sobre não medir esforços para conseguir a segunda vaga e perguntou se há alguma
indicação sobre a concessão da segunda vaga nos próximos meses. O Prof. Washington respondeu que
existe apenas uma vaga disponível e que tem acompanhado o processo desgastante de solicitação da
segunda reforçando que o curso precisa de mais vagas. Sobre a questão da impessoalidade, a Profa.
Larissa complementou que, apesar de não ter par�cipado da reunião por estar em férias, interpretou que
a informação da con�nuidade do contrato da candidata Aline foi relevante para a decisão do colegiado e
que, mediante finalização do contrato e possibilidade de alteração da oferta do curso, achou legí�mo
solicitar a rediscussão. Achou importante pontuar que os setores de estudo dos concursos deveriam ser
levados em consideração na discussão sendo a química analí�ca per�nente aos setores dos concursos
prestados pelos candidatos. O Prof. Daniel esclareceu que a lógica de aproveitamento de segundos
lugares de concurso para a Farmácia tem seguido o padrão de verificar a exper�se do candidato em
atender a necessidade prioritária do curso considerando, também, as potencialidades já existentes na
casa. A Profa. Larissa acrescentou que seria interessante comparar e pontuar o currículo la�es dos
candidatos apontados, usando um barema, para embasar melhor a decisão sobre quem deveria assumir
a vaga. A Profa. Yara registrou que o Curso de Farmácia precisa de mais docentes e esclareceu que a
pergunta que fez em reunião passada sobre a situação do contrato da Profa. Aline foi mo�vada por
preocupação sobre o impacto disso na proposta de oferta do curso, e não pela questão de
empregabilidade da candidata. Antes da votação, o Prof. Washington relembrou que, a época da decisão,
a situação do contrato da Profa. Aline (seu término ou não) não deveria ser um fator a ser considerado na
discussão por conta de sua natureza temporária. Assim, em se tendo uma vaga, o nome da candidata
Aline deveria ser apresentado ao colegiado para sua apreciação, independente da condição do contrato
da candidata, inclusive, para respeitar decisões anteriores de convocação de ambos os candidatos. Em
votação, o colegiado decidiu pela convocação da candidata ALINE SANTOS MONTE para assumir a vaga
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des�nada pela reitoria a par�r do seguinte cenário: 1 (uma) abstenção, 8 (oito) votos em seu favor e 6
(seis) votos para o candidato MARCELO VITOR DE PAIVA AMORIM. O Prof. Daniel reforçou que no caso do
surgimento de outra vaga, por mo�vo de urgência, seria viável convocar o candidato Marcelo, que já está
aprovado, ao invés de abrir outro concurso. A Profa. Erika concordou e complementou que, diante da
lista de oferta, a necessidade da chamada dos professores é urgente. Como encaminhamento, a
presidência da reunião realizará a devida comunicação à direção do ins�tuto sobre a nova decisão. V -
ABONO DE FALTAS. O professor Washington comunicou que o professor da universidade tem autonomia
para abonar a falta dos estudantes no caso de jus�fica�va suficiente para tal e isso pode ser feito no
SIGAA. Comunicou, também, que a PROGRAD solicitou um posicionamento do colegiado do curso sobre a
criação ou não de uma portaria de orientação sobre o abono de faltas para o período le�vo 2021. A
professora Larissa, na condição de Pró-reitora da PROPAE, explicou que alguns professores não sabiam
que as faltas durante a pandemia levariam os estudantes a perderem o auxílio. Devido a isso, em
discussão entre PROPAE, PROGRAD e coordenadores de curso, surgiu a questão do abono de faltas para
evitar essa perda. O professor Washington pontuou que o professor é o responsável por lidar com as
questões rela�vas às faltas, pois ele está diretamente ligado aos estudantes. Também, complementou
que a falta pode ser abonada mediante observação no sistema, deixando registrado e resguardando o
professor de possíveis problemas futuros. O professor Daniel sugeriu que fossem criadas opções no
sistema SIGAA para a situação de falta jus�ficada ou abono. A professora Edmara sugeriu que o estudante
assis�sse a um vídeo, fizesse uma a�vidade e colocasse no espaço de observações do SIGAA. O professor
Washington ressaltou que a demanda do abono de faltas é apenas para a consolidação do período le�vo
atual 2021.1. A professora Larissa salientou que a criação da portaria do abono de faltas tem o obje�vo
de dar respaldo jurídico para os professores. Trata-se de uma excepcionalidade devido ao período
pandêmico, e não tem obje�vo de se sobrepor ao regimento geral, no qual o abono de faltas é proibido.
Com a não criação da portaria, os professores terão que seguir o regimento geral de 2017. Em seguida, o
professor Washington complementou que o colegiado precisa decidir se é a favor ou contra a criação da
Portaria de abono de faltas para o período de 2021.1. Em votação, o colegiado manifestou-se a favor da
criação da Portaria de Abono de Faltas- período 2021.1. Como encaminhamento, a presidência da
reunião realizará a devida comunicação à PROGRAD sobre a decisão tomada.  VI - INFORMES. O
professor Washington informou que o ENADE para cursos do ciclo 1 será aplicado em 2023. A professora
Raquel informou que a disciplina de Farmacotécnica recebeu doações de materiais que irão ajudar no
andamento da disciplina. O professor Washington informou que estará de férias no período de 07/03 a
21/03. 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, 16 de fevereiro de 2022.

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO WASHINGTON ARAUJO BARROS
NEPOMUCENO, COORDENADOR(A) DE CURSO, em 06/04/2022, às 16:35, 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 06/04/2022, às 18:21, 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 06/04/2022, às 20:10, 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 06/04/2022, às 20:29, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
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Documento assinado eletronicamente por TALITA MAGALHÃES ROCHA, TÉCNICO DE LABORATÓRIO,
em 07/04/2022, às 08:14, 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 07/04/2022, às 11:36, 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 07/04/2022, às 11:41, 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 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 DEBORAH CAVALCANTE MAGALHAES ROLIM, DENTISTA,
em 09/06/2022, às 17:20, 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 10/06/2022, às 15:21, 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 13/06/2022, às 10:28, 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 19:06, 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 20:21, 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 10:09, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art.
6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0440050 e
o código CRC 3D442920.

Referência: Processo nº 23282.000999/2022-97 SEI nº 0440050
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