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UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE FARMÁCIA DA UNILAB EM
18.01.2022

Às onze horas do dia dezoito do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e dois, por meio da plataforma
virtual Google Meet®, realizou-se a Reunião Ordinária 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
EDMARA CHAVES COSTA, JAMILE MAGALHÃES FERREIRA, JULIANA JALES DE HOLLANDA CELESTINO,
RAQUEL PETRILLI ELOY e YARA SANTIAGO DE OLIVEIRA; dos professores DANIEL FREIRE DE SOUSA, JAIRO
DOMINGOS DE MORAIS e JEFERSON FALCÃO DO AMARAL; da representação técnica, FERNANDA GISELE
SILVA DOS SANTOS, TALITA MAGALHÃES ROCHA e VICTOR TEIXEIRA NORONHA; bem como da
representação estudan�l, KESLEY PESSOA (presidente do Centro Acadêmico de Farmácia). Registram-se,
também, as presenças das professoras subs�tutas ANA ISABELLE DE GOIS QUEIROZ e ANDREA BESSA
TEIXEIRA na condição de convidadas. 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 catorze do
mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e um, 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. Calendário de Reuniões do Colegiado do Curso de Farmácia da UNILAB. O Presidente da Reunião
apresentou a sugestão de calendário de reuniões ordinárias do colegiado para o 1º semestre do ano de
2022 a qual foi, previamente, encaminhada a seus membros. Após breve explicação, o colegiado aprovou
por unanimidade a sugestão que indica, em geral, reuniões no início de cada mês em segundas ou terças-
feiras às 11 h. 2. Lista de Oferta 2021.2. O Presidente da Reunião apresentou a lista de oferta de
componentes curriculares do curso para o período le�vo 2021.2 contemplando os semestres 1 a 6 da
matriz curricular. Após discussão, a lista de oferta sofreu pequenos ajustes a qual será encaminhada à
direção do ins�tuto para aprovação e, posterior, cadastro. Os ajustes foram: a) Estágio em Cenários
Prá�cos de Farmácia no SUS I (60 h) para terça/tarde; b) Bioesta�s�ca (60 h) para quarta/tarde; c) Estágio
em Instrumentos Aplicados em Análises Clínicas (30 h) para sábado/manhã; d) Estágio em Análises
Clínicas (45 h) para segunda/tarde; e, e) Farmacognosia II (T - 30 h/P - 30 h) para sexta/tarde. Ainda neste
ponto, o Presidente da Reunião leu mensagem enviada pela profa. LARISSA DEADAME DE FIGUEIREDO
NICOLETE com o seguinte conteúdo: 

“Prezad@s, bom dia. 

Eu estou em gozo de férias com compromisso agendado pra hoje.

Deste modo, não irei par�cipar da reunião do colegiado.

Gostaria de deixar por escrito minhas manifestações sobre a pauta para serem lidas na reunião e
constarem em ata:

-Primeiro, diz respeito a urgência de contratação docente. Nós entendemos a necessidade, porém,
profissionais que não são da saúde e que no frigir dos ovos decidem sobre as contratações podem não
ter clareza do cenário. Quando falamos que temos X farmacêu�cos, talvez a pessoa não entenda que não
somos aptos a dar qualquer disciplina do curso de farmácia e que é justamente por isso que existem os
setores de estudo. Cabe reforçar isso.
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- Segundo, temos também que fazer nosso papel de comprome�mento do curso conforme ele caminha.
Assim, disciplinas básicas como bioquímica, imunologia, parasitologia, microbiologia, patologia, etc
devem ser absorvidas momentaneamente pelos professores não-farmacêu�cos para que a nós fiquemos
com as disciplinas específicas, principalmente de estágios (conforme a DCN). Deste modo, noto choque
de horários no quadro das disciplinas e a disciplina de Estágio em Análises Clínicas que deveria possuir
professor alocado, já que tenho subs�tuta contratada.

- Pro fim, ressalto a urgência do funcionamento do CAIS para compra de equipamentos. Não apenas para
a Farmácia, mas para o ICS como um todo, uma vez que parte do diagnós�co clínico é respaldado em
exames laboratoriais.

Sem mais, despeço-me e me coloco à disposição para contribuir, onde vi meu nome inserido nas
disciplinas.”

3. Convocação de Docente. O Presidente da Reunião apresentou a 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. Foi esclarecido que já estava em trâmite na universidade a possibilidade
de convocação de dois candidatos aprovados em concurso público conforme decisão registrada em ata
do Conselho de Unidade Acadêmica do ICS (8ª Reunião Ordinária em nove de dezembro de dois mil e
dezenove) que são: ALINE SANTOS MONTE e MARCELO VITOR DE PAIVA AMORIM. Assim, antes da
votação por qual candidata (o) deveria ser convocada (o) para ocupar a vaga disponibilizada pela Reitoria,
leu-se o resumo de seus currículos disponibilizados na Plataforma La�es do CNPq para ajudar na decisão.
Foram, também, indicadas as principais necessidades do curso no momento que são: bloco de Química
Analí�ca, Estágios Supervisionados e Farmácia Hospitalar. O Prof. DANIEL FREIRE DE SOUSA aproveitou
para fazer algumas ponderações que foram: a) o ICS está trabalhando por mais um código de vaga para
cumprir na íntegra a decisão já tomada pelo Conselho de Unidade Acadêmica do ICS de aproveitamento
dos dois candidatos; b) há um interesse em realizar aproveitamento de concursos ao invés de realizar
novos por uma questão de economia e pra�cidade em momentos de necessidade urgente de docentes;
c) houve uma exoneração no Ins�tuto de Humanidades cujo código de vaga pode ser apreciado para
atender a presente necessidade do Curso de Farmácia. A Profa. YARA SANTIAGO DE OLIVEIRA perguntou
sobre a condição do contrato de professora temporária da candidata ALINE SANTOS MONTE. Foi
esclarecido que a coordenação não �nha informação suficiente para fornecer uma resposta. O Prof.
DANIEL FREIRE DE SOUSA reagiu à pergunta informando que o referido contrato estava vinculado ao
Programa Mais Médicos da universidade com prazo de vigência de até seis (6) anos sendo, então, possível
haver uma renovação de vínculo ou realização de novo processo sele�vo. O Prof. DANIEL FREIRE DE
SOUSA, também, solicitou registro em ata da necessidade urgente e impactante da convocação do outro
candidato não escolhido na presente reunião uma vez que existe grande risco de falta de oferta de
componentes curriculares obrigatórios do curso por falta de docentes farmacêu�cos suficientes para seu
regular desenvolvimento. Após esclarecimentos e em votação, o colegiado decidiu pelo candidato
MARCELO VITOR DE PAIVA AMORIM a par�r do seguinte cenário: uma (1) abstenção, quatro (4) votos
para a candidata ALINE SANTOS MONTE e cinco (5) votos para o candidato MARCELO VITOR DE PAIVA
AMORIM. 4. Coordenação de Estágios. O Presidente da Reunião informou da necessidade de escolha de
um novo coordenador de estágios uma vez que o Prof. JEFERSON FALCÃO DO AMARAL foi eleito vice-
coordenador do curso. Assim, foi indicada para votação duas situações: a) Permanência do Prof. Jeferson
na coordenação de estágios com a ajuda dos demais docentes até a contratação de novos professores
farmacêu�cos; e b) Novo processo de escolha pra a coordenação de estágios. Por sete (7) votos em a) e
um (1) voto em b), o colegiado decidiu pela opção a), isto é permanência do Prof. JEFERSON FALCÃO DO
AMARAL na coordenação dos estágios com o devido apoio dos colegas. 5. Plano de Curso dos
Componentes Curriculares. O Presidente da Reunião relatou a importância do cadastro no SIGAA da
universidade do plano de curso de todos os componentes curriculares ofertados. Foi destacado que o
registro dessas informações é ponto crí�co de avaliação externa para fins de reconhecimento de curso e,
assim, colocou-se à disposição para dúvidas posteriores sobre o processo. 6. Informes. O Presidente da
Reunião comunicou o processo de criação de um núcleo de pesquisa capitaneado pela Profa. CLAUDIA
ALESSANDRA FORTES AIUB que pode ser acessado via SEI pelo nº 23282.000542/2022-82. Em seguida,
comunicou-se o processo de eleição para a coordenação do Curso de Farmácia da UNILAB o qual
encontra-se em seus passos finais para a devida posso dos eleitos. Outro informe foi sobre o Regimento
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do Curso de Farmácia da UNILAB o qual já existe e foi aprovado pelo colegiado e Conselho de Unidade
Acadêmica e, também, está em seus passos finais de registro. Por fim, informou-se que as portarias
indicadas na úl�ma reunião de colegiado estão sendo providenciadas. Para concluir, o Presidente da
Reunião desejou um ano cheio de força e coragem para o enfrentamento de mais um ciclo de vida e
alcance de novas conquistas.

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, 18 de janeiro de 2022.

 

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO WASHINGTON ARAUJO BARROS
NEPOMUCENO, COORDENADOR(A) DE CURSO, em 21/01/2022, às 11:19, 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, COORDENADOR(A) DE CURSO,
SUBSTITUTO(A), em 21/01/2022, às 14:08, 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 VICTOR TEIXEIRA NORONHA, TÉCNICO DE LABORATÓRIO,
em 21/01/2022, às 14:33, 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 21/01/2022, às 14:37, 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, PROFESSOR DO
MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 21/01/2022, às 15:36, 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 TALITA MAGALHÃES ROCHA, TÉCNICO DE LABORATÓRIO,
em 21/01/2022, às 15:40, 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
21/01/2022, às 21:19, 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 21/01/2022, às 21:22, 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 JAMILE MAGALHÃES FERREIRA, PROFESSOR DO
MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 21/01/2022, às 21:27, 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 22/01/2022, às 00:02, 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
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DO MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 22/01/2022, às 20:44, 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 FERNANDA GISELE SILVA DOS SANTOS, TÉCNICO DE
LABORATÓRIO, em 24/01/2022, às 12:09, 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
MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 25/02/2022, às 18:43, 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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