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UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

ATA DE REUNIÃO

O Colegiado do Curso de Farmácia se reuniu vigésimo (20º) dia do mês de fevereiro, do ano de dois mil e
vinte e um, às 14 horas, por meio virtual, através do Google Meet. Compareceram à reunião os membros
do colegiado Aline Santos Monte, Ana Caroline Rocha de Melo Leite, Francisco Washington Araújo Barros
Nepomuceno, Erika Helena Salle de Brito,  Jamile Magalhães Ferreira, Jamerson Ferreira de Oliveira, Jairo
Domingos de Morais, Jeferson Falcão do Amaral, Juliana Jales de Hollanda Celes�no, Kesley Pessoa de
Sousa, Larissa Deadame de Figueiredo Nicolete, Raquel Petrilli Eloy, Rebeca Magalhães Pedrosa Rocha,
Yara San�ago de Oliveira e Daniel Freire de Sousa, desempenhando a função de coordenador. Também
es�veram presentes Talita Magalhães Rocha, Mariana Rufino de Oliveira Silva na qualidade de
convidados.

Após as boas-vindas, dadas pelo coordenador, Professor Daniel Freire de Sousa, foram aprovados os
seguintes pontos de pauta:  1. Inclusão/Exclusão/Alteração/aprovação dos pontos de Pauta; 2.
Apresentação do Centro Acadêmico (CA) de Farmácia; 3. Apresentação e discussão do Regimento do
Curso de Farmácia; 4. Elaboração e aprovação do Calendário de Reuniões Ordinárias do Colegiado do
Curso de Farmácia; 5. Entrada 2020.2; 6. Retorno ou não das a�vidades presenciais (reavaliação); 7. Início
da discussão da oferta 2021.1 e revisita do Projeto Pedagógico de Curso (PPC) - Farmácia; 8. Chamada de
professores para o semestre 2020.2 e 2021.1 e necessidade de vagas; 9. Tutores Sênior do Pulsar 2020.2.;
10. Outros assuntos que surgirem, informe e avisos.

Inicialmente, sobre o primeiro ponto da reunião, a pauta sugerida foi aprovada com a inclusão do ponto
de número 9 por solicitação da professora Yara San�ago.

Sobre o segundo ponto de pauta, o representante do CA, Kesley Pessoa de Sousa, fez a apresentação de
como ocorreu a realização a formação do Centro Acadêmico e o processo de eleição dos réus respec�vos
representantes que foram apresentados ao Colegiado do Curso de Farmácia. Após a apresentação, a
professora Larissa Nicolete sugeriu ao CA abertura de Cadastro Nacional da Pessoal Jurídica (CNPJ), bem
como modificar a nomenclatura de Coordenador (es) do CA, mas diretor ou presidente. O representante
do CA agradeceu pelas sugestões e ficou de leva-las para os demais estudantes e membros de CA.

Em relação ao terceiro ponto de pauta, os membros do colegiado decidiram como metodologia de
trabalho, aprovar integralmente o Regimento do Colegiado do Curso de Farmácia, uma vez que ele foi
disponibilizado com bastante antecedência, via e-mail ins�tucional, assim como ressaltado pelo professor
Francisco Washington, permi�ndo, sugerindo ainda, após a aprovação da ata, um prazo de 5 dias para
possíveis alterações antes de envio para a direção do Ins�tuto de Ciências da Saúde (ICS). As professoras
Rebeca Pedrosa e Yara San�ago destacaram como realizaram o processo de elaboração do documento e
em que documentos foram u�lizados como base para tal. O colegiado aprovou pela aprovação integral do
documento.

Após a aprovação do regimento, passou-se para o quarto ponto de pauta, sendo aprovado que as
reuniões ordinárias do Colegiado de Curso de Farmácia, previsto no regimento. Ficou decidido que as
reuniões deveriam ocorrer às úl�mas segundas ou terças do mês, de preferência, alternando esses dias.
O horário apontado pelos membros seria melhor às 11 da manhã. Ficou que as datas seriam enviadas por
e-mail para os membros do colegiado.

Quanto ao quinto ponto de pauta, foi informado que houve a entrada de 3 (três) alunos no semestre
2020.2, pois não foi aberta seleção via Sistema de Seleção Unificado (SISU) ou Sistema de Seleção
U�lizando os Resultados do Enem (SISURE). Não foram verificados registros de consulta à Coordenação
de Colegiado de Curso, bem como à Diretoria do ICS. Será solicitada À PROGRAD (Pró-reitoria de
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graduação) o mo�vo da não par�cipação do curso de Farmácia dos processos sele�vos. Foi acordado,
ainda, a realocação de horários dos professores de Estágio. No caso, professora Aline Monte ficou com 4
horas às quartas-feiras, Professora Yara e professora Raquel ficaram com 2 horas às segundas-feiras, bem
como busca por locais de estágio. Professora Larissa Nicolete ficou com a Carga horária do professor
Daniel Freire às quintas-feiras. Tal fato ficou acordado com a direção do ICS, professor Thiago Moura, para
fins de registro.

No sexto ponto de pauta, discu�u-se sobre o retorno das a�vidades presenciais, reavaliando-se o
retorno. Ficou acordado pelos membros do colegiado que a o retorno ainda não é conveniente, pois
alguns professores, bem como técnicos e alunos também não foram vacinados. Decidiu-se que os
professores que quiserem retornar as a�vidades, dentro dos protocolos de segurança adotados pela
universidade, assim como ressaltado pela professora Larissa e professora Raquel (destacou a necessidade
de solicitação prévia de álcool em gel, dada possíveis aumentos repen�nos de demanda). Caso mais de
um professor ministre a disciplina, fica a decisão da maioria deles. Em caso nos quais não tenha acordo,
prevalece a decisão do colegiado. Foram ressaltados por Aline Monte, Jamile Magalhães, Kesley Pessoa,
Mariana Rufino e Talita Magalhães os risco de mobilidade. Quando per�nente o colegiado retomará a
discussão, dadas as mudanças de comportamento da doença, bem como futuros decretos
governamentais. Somada a essa discussão, ficou decidido por uma pesquisa de opinião, aplicada via
Google Forms, sobre a situação de ensino à distância e a situação do curso durante a pandemia.

No sé�mo ponto de pauta, foi apresentado um esboço sobre como ficaria a grade de disciplinas do
semestre 2021.1. Ficou evidenciada a necessidade de se chamar para o semestre corrente (2020.2), que
uma vez apresentado, propiciou a discussão do oitavo ponto de pauta, cuja deliberação foi a  necessidade
de convocação de dois professores, em regime de urgência, como já previsto em atas anteriores e nos
processos 23282.510852/2019-13 e 23282.005983/2021-90. Além disso, a necessidade de mais 3 (três)
professores para o semestre 2021.1, cujas áreas de estudo seriam discu�das posteriormente, em
reuniões subsequentes. O representante dos estudantes se mostrou preocupação com ausência de
professores para os alunos de terceiro e quarto semestre.

Quanto aos tutores Sênior do Pulsar (nono ponto de pauta), ficou decidido que os professores Aline
Monte, Jairo Domingos e Jamerson Ferreira se candidataram para serem tutores do PULSAR.

Nos avisos, o coordenador agradeceu à professora Yara San�ago pelo período na coordenação, além de
terem sido informadas a submissão de aprovação de duas novas ligas vinculadas ao curso de Farmácia
(Liga Acadêmica de Análises Clínicas e Toxicológicas/Liga Acadêmica de Oncologia e Gené�ca). Foi
informado que em breve também será aberto o edital para eleição de futuro coordenador de colegiado
(Curso de Farmácia). Foi solicitado, ainda, pelo coordenador, o preenchimento da planilha de
Equipamentos Individuais de Proteção (EPIs) por parte dos professores para o retorno de disciplinas.

Finalizadas todas as discussões, 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, 20 de maio de 2021.

Documento assinado eletronicamente por JAMERSON FERREIRA DE OLIVEIRA, PROFESSOR DO
MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 04/06/2021, às 10:33, 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 RAQUEL PETRILLI ELOY, PROFESSOR DO MAGISTÉRIO
SUPERIOR, em 04/06/2021, às 10:43, 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 ALINE SANTOS MONTE, PROFESSOR DO MAGISTÉRIO
SUPERIOR, em 04/06/2021, às 11:06, 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
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Documento assinado eletronicamente por ANA CAROLINE ROCHA DE MELO LEITE, PROFESSOR DO
MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 04/06/2021, às 15:12, 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 04/06/2021, às 15:53, 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 04/06/2021, às 17:14, 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 REBECA MAGALHÃES PEDROSA ROCHA, PROFESSOR DO
MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 04/06/2021, às 17:24, 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 FRANCISCO WASHINGTON ARAUJO BARROS
NEPOMUCENO, PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 05/06/2021, às 13:54, 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 05/06/2021, às 15:45, 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 LARISSA DEADAME DE FIGUEREDO NICOLETE,
PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 09/06/2021, às 14:30, 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 14/06/2021, às 13:46, 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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