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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
11.07.2022

Às onze horas e dez minutos do dia onze de julho de dois mil e vinte e dois, realizou-se na sala 204 do
bloco D, Campus das Auroras, a Reunião Ordinária do Colegiado do Curso de Farmácia da Universidade da
Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira – UNILAB. Estavam presentes na reunião: Prof. Adler
Gonçalves Costa Barreto; Profa. Ana Caroline Rocha de Melo Leite; Prof. Daniel Freire de Sousa; Profa.
Edmara Chaves da Costa; Profa. Érika Helena Salles de Brito; Prof. Francisco Washington Barros Araújo
Barros Nepomuceno; Prof. Jamerson Ferreira de Oliveira; Profa. Jamile Magalhães Ferreira; Profa. Juliana
Jales de Hollanda Celes�no; Profa. Larissa Deadame de Figueiredo Nicolete; Profa. Raquel Petrilli Eloy;
Profa. Yara San�ago de Oliveira; Victor Teixeira Noronha e Talita Magalhães Rocha. Jus�ficaram ausência:
Prof. Jeferson Falcão do Amaral. A Profa. Aline Santos Monte par�cipou da reunião na condição de
convidada. ABERTURA DOS TRABALHOS. Havendo quórum e, após, devida recepção, o Presidente da
Reunião, Prof. Francisco Washington Araújo Barros Nepomuceno, iniciou os trabalhos dispensando a
leitura da Ata da reunião anterior, realizada no dia treze do mês de junho do ano de dois mil e vinte e
dois, cuja cópia foi distribuída para análise, discussão e aprovação dos membros via e-mail ins�tucional,
sendo a versão final publicada no Sistema Eletrônico de Informações (SEI) da UNILAB. Assim, os seguintes
pontos de pauta da presente reunião foram apreciados e aprovados por unanimidade: 1. Apreciação de
sugestão de Oferta 2022.1; 2. Apreciação de oferta de disciplinas de férias; 3. Alteração de
Coordenação de Estágios Curriculares; 4. Aprovação de Parecer da CART sobre PITs 2021.1; 5.
Aprovação de Modelo de Atas para as Reuniões Colegiadas; 6. Apreciação de Modelo de Reuniões do
Colegiado (virtual/presencial/híbrido); 7. Apreciação de Solicitação Discente sobre Aulas Virtuais por
Conta de “Nova Onda de COVID”. Pauta 1. O Prof. Washington apresentou a sugestão de oferta do Curso
de Farmácia para o semestre le�vo 2022.1 que terá o início previsto para o dia 19 de setembro. Registrou
que o 4º semestre não será ofertado, bem como outros componentes curriculares obrigatórios. Explica a
todas(os) que o trabalho do colegiado consiste em apreciar uma sugestão de oferta que será, então,
apresentada à direção do ICS e definida em reunião de Conselho de Unidade. Os professores colaboraram
com algumas alterações buscando evitar choque de horários e o�mizar o tempo de professoras(es) e
estudantes. A Profa. Yara pediu que seja registrado em ata sua posição de que somente conseguirá
ministrar a disciplina de Físico-química Aplicada ao Curso de Farmácia no semestre seguinte, pois, no
semestre subsequente, o 4º semestre será ofertado, bem como iniciarão disciplinas que são de sua área
de exper�se e que ela gostaria de ser melhor aproveitada nessas áreas. A Profa. Raquel comentou que a
disciplina de Farmacotécnica terá uma deficiência de prá�cas o que poderá prejudicar o aprendizado. O
Prof. Daniel destacou a necessidade de mais professores no curso para que todos os componentes
curriculares obrigatórios sejam ofertados. Em votação, todas(os) manifestaram estar de acordo com a
sugestão de oferta cujo conteúdo será encaminhado via processo SEI à direção do ins�tuto.
Encaminhamento: abrir processo SEI para solicitação de aprovação por parte do Conselho de Unidade do
ICS. Pauta 2. O Prof. Washington sugeriu que sejam ofertadas 2 disciplinas (Citologia Clínica com a Profa.
Aline Monte e Bromatologia I com a Profa. Larissa Nicolete) no período de férias do semestre 2021.2. A
Profa. Larissa citou os desafios que a disciplina de férias poderá trazer como trancamento da disciplina e
reprovação por falta, já que não possuem um regramento próprio. Após discussão e esclarecimentos,
todas(os) aprovaram a oferta dos componentes curriculares indicados condicionada à observância das
ressalvas citada pela Profa. Larissa. Encaminhamento: abrir processo SEI para solicitação de autorização
de oferta especial em férias junto ao ICS, SRCA e PROGRAD. Pauta 3. O Prof. Washington sugeriu
alteração da Coordenação de Estágios Curriculares do curso uma vez que o Prof. Jeferson, atual
coordenador, precisa ter carga horária disponível para realizar outras a�vidades. Nesse contexto, a
candidatura da Profa. Aline for apresentada para ocupar a função. Após esclarecimentos e em votação, a
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candidata foi conduzida à função por unanimidade. Encaminhamento: solicitar ao ICS portarias das
funções mencionadas. Pauta 4. O Prof. Washington apresentou o parecer da CART sobre os Planos
Individuais de Trabalho (PIT) referentes ao período le�vo 2021.1 que consta no Processo de nº
23282.012495/2021-39. O referido parecer indica que, dos/as 47 docentes lotados/as no ICS, 43
entregaram o PIT e 32 foram homologados por estarem adequados. Assim, 11 con�nuam necessitando
de ajustes. Registrou-se que dos 11, apenas 1 docente pertence ao Colegiado do Curso de Farmácia. Em
votação, o parecer foi aprovado por unanimidade. Encaminhamento: comunicar ao docente do Curso de
Farmácia sobre a inadequação e enviar ATA de aprovação do parecer à direção do ICS. Pauta 5. O Prof.
Washington prosseguiu a reunião informando que há 2 modelos possíveis de elaboração das atas das
reuniões colegiadas e sugere seguir o modelo estabelecido pelo regimento do curso, colocando apenas as
ordens do dia, as deliberações e registrando falas quando solicitado. Em votação, o modelo sugerido pela
presidência foi acatado por unanimidade. Pauta 6. O Prof. Washington apresentou o parecer ins�tucional
da UNILAB sobre o modelo de reuniões de colegiado. Após discussão e esclarecimentos, a presidência
indicou como sugestão de votação preferência por reuniões híbridas (presencial e virtual) com
jus�fica�va baseada em a�vidades específicas do curso envolvendo deslocamento de docentes. Em
votação, o modelo híbrido foi escolhido por unanimidade. Encaminhamento: comunicar decisão à
Direção do ICS e solicitar autorização para tal. Pauta 7. A Profa. Jamile informou que recebeu e-mail de
estudantes solicitando que as aulas fossem ministradas de modo virtual durante uma semana por conta
da “nova onda de COVID”. Após discussão e esclarecimentos, a presidência do colegiado sugeriu que a
decisão sobre o modelo da aula ficará a critério de cada professor respeitando a predominância de aulas
presenciais. Em votação, a sugestão foi aprovada por unanimidade. INFORMES. O Prof. Washington
informou que os cronogramas de disciplinas teórico-prá�cas devem ser enviados à coordenação do curso
em até 15 dias antes do início do período le�vo 2022.1 para o devido planejamento dos técnicos de
laboratório.

Para concluir, o Presidente da Reunião agradeceu a par�cipação e desejou uma boa semana ao grupo
presente.

Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às treze horas e quinze minutos a qual, para constar,
eu, Monique Machado Mar�ns, lavrei a presente Ata, que, lida e aprovada, vai pelas(os) membras(os) do
colegiado assinada eletronicamente.

 

Redenção, 11 de julho de 2022.

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO WASHINGTON ARAUJO BARROS
NEPOMUCENO, COORDENADOR(A) DE CURSO, em 16/08/2022, às 11:00, 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 16/08/2022, às 14:34, 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 16/08/2022, 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 YARA SANTIAGO DE OLIVEIRA, PROFESSOR DO
MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 16/08/2022, às 17:05, 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 18/08/2022, às 10:05, 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
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MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 18/08/2022, às 20:50, 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 0519367 e
o código CRC F79051EB.
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