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Ata da reunião do Colegiado do Curso de Farmácia. 

 

O Colegiado do Curso de Farmácia se reuniu vigésimo sexto (26º) dia do mês de fevereiro, do ano 

de dois mil e vinte e um, às 11 horas, por meio virtual, através do Google Meet. Compareceram à reunião 

os professores Aline Santos Monte, Ana Caroline Rocha de Melo Leite, Edmara Costa Chaves, Francisco, 

Erika Helena Salle de Brito, Washington A. Barros Nepomuceno, Jamile Magalhães Ferreira, Jamerson 

Ferreira de Oliveira, Jairo Domingos de Morais, Jeferson Falcão do Amaral, Juliana Jales de Hollanda 

Celestino, Larissa Deadame de Figueiredo Nicolete, Raquel Petrilli Eloy, Rebeca Magalhães Pedrosa 

Rocha, Yara Santiago de Oliveira e Daniel Freire de Sousa, desempenhando a função de coordenador. 

Também estiveram presentes, Patrícia Freire de Vasconcelos, Kesley Pessoa de Sousa, Talita Magalhães 

Rocha, Mariana Rufino de Oliveira Silva, Lívia Coelho de Assis, Thiago Moura de Araújo e Fernanda 

Gisele Silva dos Santos e Victor Teixeira Noronha 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. Número de vagas a 

serem ofertadas para o curso de Farmácia a partir da data de deliberação; 

3. Início da discussão da lista de oferta; 4. Componentes práticos. Datas limites e adoção de métodos 

alternativos para as práticas; 5. PPC - sendo reformulado; 6. Outros assuntos que surgirem e 7. Informes. 

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 devida discussão, levando-se em consideração os espaços 

de laboratório, o dimensionamento de técnicos e de professores, bem como as condições de melhor 

qualidade de ensino, o colegiado decidiu por diminuir o número de ingressantes no curso de 50 (cinquenta) 

para 30 (trinta) o mais rapidamente possível, sendo solicitado ao Diretor do instituto, se possível, já 

ocorresse para 2020.2, no máximo para 2021.1. Isso também se deve pela carência de professores e ausência 

de código de vagas reservados para o Curso de Farmácia, após levantamento junto à Reitoria e por 

determinação do Ministério da Economia. 

No terceiro ponto de pauta, foi apresentada a lista de oferta preliminar. Os professores discutiram 

e fizeram adequações para que a oferta possa ser encaminhada para a direção. Foram modificados horários 

para readequação de carga-horária. Além disso, ficou estabelecido que as práticas continuarão do modo que 

estão sendo realizadas (de forma remota, por serem disciplinas de ciclo básico e que não requerem 

habilidades específicas e profissionais). Somado a isso, pelo que foi apresentado pelo Coordenador do 

Colegiado, verifica-se a necessidade de chamada de dois professores para que o período letivo de 2020.2 

possa ser ofertado, bem como para o período de 2021.1 também há a necessidade de mais 3 ou 4 professores. 



 

 

Caso essas chamadas não possam ser realizadas, há possibilidade de não haver oferta de alguns 

componentes curriculares importantes e obrigatórios. 

No quarto ponto de pauta, dada a oferta de material por meui virtual, foi discutido o semestre limite 

para se continuar com possíveis atividades práticas virtuais. Ao se observar a grade curricular e os 

componentes, observou-se que o quinto semestre é o limite para a realização desse tipo de atividade. 

Passado esse período do curso, as necessidades de habilidades específicas e práticas não permitem mais a 

realização de atividades remotas, salvo componentes teóricos e/ou que não vislumbrem o desenvolvimento 

de atividades ou habilidades específicas da profissão Farmacêutica e que possam comprometer o 

desenvolvimento profissional. 

 No quinto ponto de pauta foi informado pelo Coordenador do colegiado que foram registrados 

todos os registros de modificação do PPC (Projeto Político Pedagógico) do curso realizados pelas 

subcomissões e pelos professores, mas que devido a problemas pessoais e demandas do próprio curso, não 

houve modificação. Ficou-se de repassar, então, essas demandas, para que o professor Washington possa 

ajudar na organização dessas modificações.  

Não surgiram outros assuntos nem informes. 

Finalizadas todas as discussões, não houve a inclusão de novos assuntos, 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, 26 de fevereiro de 2021. 

 


