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Ata da segunda reunião do Colegiado do Curso de Farmácia. 

 

O Colegiado do Curso de Farmácia se reuniu ao décimo oitavo (18º) 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, Francisco Washington A. Barros Nepomuceno, 

Gilvan Ferreira Felipe, Jamile Magalhães Ferreira, Jeferson Falcão do Amaral e Daniel Freire de Sousa, 

desempenhando a função de coordenador. Também estiveram presentes Larissa Deadame D. F. Nicolete, e 

Rebeca Magalhães Pedrosa Rocha, 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. Chamada de novos 

docentes (2 vagas); 3. Pautas do Instituto de Ciências da Saúde (ICS – Laboratórios para o Curso de 

Farmácia; Equipamento para adequação dos laboratórios já existentes; Articulação para estágios com a 

Secretaria de Saúde do Estado do Ceará e com a empresas públicas e privadas; Parceria com a indústria; e 

Chamada de farmacêuticos para os equipamentos de ensino a serem montados); e 4. Outros assuntos que 

surgirem. 

 

Inicialmente, sobre o primeiro ponto da reunião, a pauta sugerida foi aprovada e a presença dos 

convidados supracitados. Eles tiveram direito à “voz” durante a reunião.  

 

Sobre o segundo ponto de pauta, após a discussão dos perfis dos aprovados em concursos 

realizados no Edital 10/2019 do ICS da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-

brasileira, bem como o estudo dos currículos Lattes previamente enviados e as necessidades do curso, os 

membro do colegiado, por 5 (cinco) votos a 1 (um) decidiram pela chamada de Marcelo Vitor de Paiva 

Amorim , aprovado  em 2º (segundo lugar) no concurso de Química geral/Inorgânica/Controle de Qualidade 

de Medicamentos e pela chamada de Aline Santos Monte, aprovada em 2º (segundo lugar) no concurso de 

Química Orgânica/Química farmacêutica. Ambos certames foram abertos e regidos pelo Edital 10/2019. 

 

Depois, partiu-se para os informes do ICS, realizados pelo diretor do Instituto, Professor Thiago 

Moura. Ele solicitou as demandas de laboratórios, bem como as necessidades de solicitação de 

equipamentos para a infraestrutura que já se tem na UNILAB. Além disso, ele solicitou que fossem 

iniciadas as tratativas de parcerias para estágio junto a SESA e à instituições privadas, bem como as 

necessidades de pessoal de nível superior para realizar atividade técnica nos equipamentos do instituto, 

como o Centro de Atendimento Integral à Saúde (CAIS). 



 

 

 

Finalizadas todas as discussões, não houve a inclusão de novos assuntos ou informes, sendo a 

reunião 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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